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Про проведення у 2016 році
всеукраїнських трудових акцій
«Турбота молоді тобі, Україно!»
Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді на 2016 рік, затвердженого на педагогічній раді НЕНЦ
(протокол № 4 від 03.12.2015) та погодженого Міністерством освіти і науки
України, листа Міністерства освіти і науки України від 23.02.2006
№ 1/9117 «Про запровадження трудових акцій та суспільно-корисної роботи «Турбота
молоді тобі, Україно!», плану роботи комунального закладу "Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" на 2016
рік, з метою сприяння розвитку дослідницької і експериментальної роботи,
залучення до практичної природоохоронної роботи, здобуття знань, навичок в
галузі сільського господарства та формування у юних громадян почуття
соціальної відповідальності
НАКАЗУЮ:
1. Провести організаційну роботу по залученню учнівської молоді до
участі в 2016 році у всеукраїнських трудових акціях з активації суспільнокорисної роботи та трудової діяльності «Турбота молоді тобі, Україно!», а саме:
«Кролик», «Парад квітів біля школи», «Дослідницький марафон»,
«Юннатівський зеленбуд», «День зустрічі птахів», «Годівничка», «Плекаємо
сад» відповідно до умов проведення.
2. Затвердити склад журі обласного (відбіркового) етапу всеукраїнських
трудових акцій «Турбота молоді тобі, Україно!», що додається.
3. Підведення підсумків обласного (відбіркового) етапу всеукраїнських
трудових акцій «Турбота молоді тобі, Україно!» провести:
«Кролик» - 11.03.2016;
«Дослідницький марафон» - 27.10.2016;
«Юннатівський зеленбуд» - 31.10.2016;
«День зустрічі птахів» - 08.04.2016;
«Годівничка» - 01.04.2016;
«Плекаємо сад» - 28.10.2016;

«Парад квітів біля школи» - 27.10.2016;
4. Заступнику директора з виховної роботи Чебан Т.Н.:
4.1. Довести до відома навчальних закладів області терміни та умови
проведення обласного етапу всеукраїнських трудових акції «Турбота молоді тобі,
Україно!».
4.2. До термінів, вказаних в умовах проведення, звіт про проведену роботу
та інформаційні матеріали кращих учасників обласного етапу направити у
всеукраїнський оргкомітет.
5. Зав. відділами, методистам забезпечити надання методичної допомоги
учасникам обласного етапу всеукраїнських трудових акції «Турбота молоді тобі,
Україно!» в підготовці і проведенні заходів.
6. Наказ та умови проведення заходів розмістити на інформаційному
сайті Центру.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

Л.Ю. Головченко

З наказом ознайомлена

Т.Н. Чебан
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Склад
журі заочних обласних етапів Всеукраїнських трудових
акцій «Турбота молоді тобі, Україно!»
Голова журі: Виклюк М.І., фахівець ботанічного саду ЧНУ ім. Ю. Федьковича
(за згодою).
Члени журі: Литвін Н.Г., старший лаборант кафедри ботаніки та охорони
природи Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича.
Микичук О.І. науковий співробітник Придністроської дослідної
станції садівництва (за згодою).
Токарюк А.І., кандидат біологічних наук, асистент кафедри
ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Інституту
біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича (за згодою).
Головченко В.В., зав. відділом
"Чернівецький
обласний
центр
творчості учнівської молоді".

комунального закладу
еколого-натуралістичної

Сутяга О.С., методист комунального закладу "Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді".

