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               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                      Наказ Міністерства  
                                      освіти і науки України  
                                      11.07.2005  N 402  
                                      ( z0820-05 )  
 
                                      Зареєстровано в Міністерств
                                      юстиції України  
                                      28 липня 2005 р.  
                                      за N 821/11101  
 
         { Положення втратило чинність на підставі Наказу  
                              Міністерства освіти і науки  
           N 605 ( z0899-07 ) від 13.07.2007 }  
 
                            ПОЛОЖЕННЯ  
                    про нагородження нагрудним  
                  знаком "Василь Сухомлинський"  
               Міністерства освіти і науки України  
  
 
     1. Заохочувальною   відзнакою  Міністерства  освіти  і  наук
України  -  нагрудним  знаком  "Василь  Сухомлинський"   (далі   
Нагрудний  знак) - нагороджуються  наукові,  науково-педагогічні 
педагогічні працівники,  а також інші особи за  значний  особисти
внесок   у   розвиток  загальної  середньої  освіти,  які  досягл
визначних успіхів у навчанні та вихованні підростаючого покоління
науковому    та   навчально-методичному   забезпеченні   загально
середньої  освіти,  підготовці  висококваліфікованих  педагогічни
кадрів,   створенні   високоякісних   підручників   і   навчальни
посібників  для   середніх   загальноосвітніх   навчально-виховни
закладів.  
 
     2. Подання про нагородження  вносять  Міністерству  освіти  
науки  України  Міністерство  освіти і науки Автономної Республік
Крим,  управління   освіти   і   науки   обласних,   Київської   
Севастопольської   міських   державних   адміністрацій,   Академі
педагогічних наук України,  ЦК  профспілки  працівників  освіти  
науки України, вищі навчальні заклади. 
     До  подання  додається довідка, в якій визначаються конкретн
заслуги  особи,  що  стали  підставою для порушення клопотання пр
нагородження.  
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     3. Клопотання про нагородження Нагрудним знаком  перед  вищи
органом   порушується,   як  правило,  трудовими  колективами,  д
працюють  особи,  або  їх   колегіальними   органами   управління
Висунення кандидатур здійснюється гласно.  
 
     4. Рішення  про  нагородження  Нагрудним  знаком  ухвалюєтьс
Колегією  Міністерства  освіти  і  науки  України,  затверджуєтьс
наказом Міністра і публікується в газеті "Освіта України". 
     Питання  щодо  нагородження  Нагрудним  знаком  розглядаєтьс
Колегією Міністерства освіти і науки України раз у квартал.  
 
     5. Вручення   Нагрудного   знака   проводиться   в  урочисті
обстановці,  як правило,  Міністром освіти і науки України або  з
його  дорученням  Міністром  освіти  Автономної  Республіки  Крим
начальниками  управлінь  освіти  і  науки  обласних,  Київської  
Севастопольської   міських   державних  адміністрацій  і  районни
(міських) відділів освіти. 
     Разом    з    Нагрудним   знаком   нагородженому   вручаєтьс
посвідчення,  зразок  якого  затверджується Міністерством освіти 
науки України.  
 
     6. Нагрудний  знак  носиться  на  правому  боці  грудей  і з
наявності нагрудних знаків до почесних звань України  розміщуєтьс
нижче них.  
 
     7. Про   нагородження  Нагрудним  знаком  у  трудовій  книжц
нагородженого робиться відповідний запис.  
 
     8. Повторне нагородження Нагрудним знаком не проводиться.  
 
     9. У разі втрати (псування) Нагрудного знака  та  посвідченн
дублікати,  як правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бут
видані Міністерством освіти і  науки  України  у  випадках  втрат
внаслідок обставин, коли нагороджений не міг запобігти цьому.  
 
     10. Позбавлення  Нагрудного  знака  проводиться  на  підстав
наказу Міністерства освіти і науки України за вчинки,  несумісні 
принципами   моралі   і  педагогічною  етикою.  Нагрудний  знак  
посвідченням,  що належали особі, позбавленій нагороди, підлягают
поверненню до Міністерства освіти і науки України.  
 
     11. Міністерство  освіти і науки України веде списочний облі
нагороджених Нагрудним знаком.  
 
 Директор департаменту  
 кадрової роботи                                    В.Т.Биковськи
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