
УКРАЇНА
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Директору Департаменту освіти і науки 
Одеської обласної державної адміністрації 
Лончаку О.А.

Відповідно до листа Департамент}' освіти і науки Одеської обласної державної 
адміністрації від 01.03.2021р. №360/01752-05 щодо працевлаштування випускників 
педагогічних закладів фахової перед вищої та вищої освіти 2021 року, надаємо 
інформацію про прогнозовані вакантні посади педагогічних працівників на 2021-2022 
навчальний рік відповідно до форми. ; . 4.щ . и р: -
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