
               

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від    26      вересня    2014 року                           № 351 
 

м. Знам`янка 
 

Про зміну структури 2014/2015 

навчального року в дитячій 

музичній школі ім. М.В.Лисенка  

 

 

 Розглянувши звернення начальника відділу культури і туризму та адміністрації  

дитячої музичної школи ім. М.В.Лисенка, з метою оптимізації витрат на теплопостачання 

навчального закладу та належної організації навчального процесу у 2014/2015 

навчальному році, керуючись ст. 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 
1. Надати дозвіл відділу культури і туризму виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради на внесення змін до структури навчального року дитячої музичної школи ім. 

М.В.Лисенка. 

2. Визначити терміни організації проведення навчальних занять відповідно:    

-  І семестр – з 01 вересня по 20 грудня 2014 року; 

-  ІІ семестр - з 19 січня по 30 травня 2015 року.  

3. Перенести терміни проведення канікул наступним чином: осінні канікули з 27 

жовтня - 02 листопада 2014 року на  22-27 грудня 2014 року, весняні канікули з 23 - 29 

березня 2015 року на 11 - 18 січня 2015 року, з відпрацюванням робочих днів та 

педагогічних годин відповідно до графіку : 

 22 грудня на понеділок 27 жовтня 2014 року; 

 23 грудня на вівторок 28 жовтня 2014 року; 

 24 грудня на середу 29 жовтня 2014 року; 

 25 грудня – на четвер 30 жовтня 2014 року; 

 26 грудня – на п’ятницю 31 жовтня 2014 року; 

 27 грудня – на суботу  01 листопада 2014 року; 

 23 березня на понеділок 12 січня 2015 року; 

 24 березня на вівторок 13 січня 2015 року; 

 25 березня на середу 14 січня 2015 року; 

 26 березня на четвер 15 січня 2015 року; 

 27 березня на п’ятницю 16 січня 2015 року; 

 28 березня на суботу 17 січня 2015 року. 

4. Визначити терміни проведення зимових канікул 2014/2015 навчального року – з 22 

грудня 2014 року по 18 січня 2015 року. 



5. Визначити наступні терміни проведення підсумкового оцінювання навчальних 

досягнень учнів  у 2014/2015 навчальному році: 

- за І семестр - до 18 грудня 2014 року; 

- за ІІ семестр - до 26 травня 2015 року. 

6. Організацію виконання цього рішення покласти на директора дитячої музичної 

школи ім. М.В.Лисенка С.Івасенка. 

7. Контроль за організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

культури і туризму С.Бабаєву. 

 

 

 

 

Міський голова     І.Крижановський 

 

 

 

 

 
 


