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Про підсумки участі закладів освіти
області в обласному етапі щорічного
Всеукраїнського заочного конкурсуогляду внутрішнього та зовнішнього
озеленення
навчальних
закладів
«Галерея кімнатних рослин»
На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства від
21.11.2018 №1292, та наказу по закладу від 04.01.2019 №12 «Про проведення
у 2018 році щорічних заочних конкурсів», комунальним закладом
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді», з метою активізації учнівської практичної природоохоронної
діяльності, спрямованої на охорону і поліпшення стану навколишнього
середовища та раціональне використання природних ресурсів краю, була
проведена організаційно-методична робота серед педагогічних колективів
навчальних закладів області, щодо залучення учнівської молоді до участі у
всеукраїнському конкурсі з озеленення навчальних закладів «Галерея
кімнатних рослин».
За результатами проведення обласного етапу вищезазначеного
конкурсу, на підставі рішення журі
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити дипломом комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» за
проведену змістовну практичну і теоретичну роботу в рамках
Всеукраїнського заочного конкурсу-огляду внутрішнього та зовнішнього
озеленення навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин» та зайняте в
обласному етапі:

І місце
Труфина Владислава, вихованця гуртка «Юні екологи»
Путильського РЦДЮТ (керівник – Труфин Я.В, вчитель біології).
вихованців гуртка «Юні екологи» Путильського РЦДЮТ
(керівник – Пастернак Н.І.).
Молоча Серафима, учня 4-Б класу Молодійської ЗОШ
Глибоцького району (керівник – Верозуб Марія Григорівна, вчитель
початкових класів).
вихованців гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» КЗ
ЧОЦЕНТУМ на базі ЗОШ № 4 м. Чернівці (керівники – Задобрівська Л.О.,
Голубчик Т.В.).
ІІ місце
Григоришену Оксану, ученицю 11-Б класу Рукшинської ЗОШ
Хотинського району (керівник – Григоришена Л.І., вчитель біології).
Агапій
Анастасію,
вихованку
гуртка
«Квітникарство»
Зеленівської ЗОШ Кельменецького району (керівник – Бабій Тетяна
Миколаївна).
Биндю Євгенію, вихованку гуртка «Екологічна культура»
Сторожинецького ЦЕНТУМ, ученицю 5 класу Чудейської ЗОШ № 1
(керівник – Герман Лукреція Іллівна).
групу учнів 8-Б класу Молодійської ЗОШ Глибоцького району
(керівник – Громик Ірина Миколаївна, вчитель української мови).
ІІІ місце
Петришину Альону, Іванюк Надію, учениць 6 класу
Малокучурівского НВК Заставнівського району (керівник – Дупешко Наталія
Миколаївна, вчтель біології).
Козуб Мікелу, Хабулю Дениса, учнів 6-А класу Колінковецького
ЗНЗ Хотинського району (керівник – Якубець Світлана Володимирівна,
асистент вчителя).
Марусяк Катерину, ученицю 7 класу Лашківського ЗЗСО
(керівник – Кушнірик Галина Василівна, вчитель біології).
2. Роботи переможців (І місце) направити у всеукраїнський оргкомітет
для участі у фінальному етапі вищезазначеного всеукраїнського конкурсу.
3.
Нагородити грамотою комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» за
активну участь в обласному етапі Всеукраїнського заочного конкурсу-огляду
внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів «Галерея
кімнатних рослин»:

- учнів 1 – 9 класів Прилипченського ЗЗСО
Заставнівського району
(керівник – Мельник А.І., вчитель біології).
- Івасюк Анастасію, ученицю 3 класу Рашківської ЗОШ І-ІІ ступенів
Хотинського району (керівник – Івасюк Алла Вікторівна).
- Бойко Валентину, вихованку еколекторію «Природа – наш дім»,
Сторожинецького ЦЕНТУМ, ученицю 3 класу Старожадівської ЗОШ І-ІІ
ступенів (керівник – Максимчук Надія Олексіївна).
- учнів 2-го класу Димківського НВК Глибоцького району (керівник –
Ванзуряк Олена Прокопівна, класний керівник).
4. Наказ розмістити на інформаційному сайті Центру.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
з виховної роботи Чебан Т.Н.
Директор
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