КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

_______________________________________________
НАКАЗ
м. Чернівці

№ 18

26.01.2016
Про проведення у 2016
щорічних заочних конкурсів

році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015
№ 1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів
для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік»,
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, плану роботи комунального закладу "Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" на 2016 рік, з метою
активізації учнівської практичної природоохоронної діяльності, спрямованої на
охорону і поліпшення стану навколишнього середовища та раціональне
використання природних ресурсів краю
НАКАЗУЮ:
1. Провести організаційну роботу по залученню учнівської молоді до
участі в 2016 році у щорічних всеукраїнських та міжнародних заочних
конкурсах, а саме: «Ліси для нащадків», «Юний селекціонер», «Моя країна –
Україна!», «Досягнень юних зоологів-тваринників», «Навчально-дослідних
земельних ділянок», «Галерея кімнатних рослин», ІХ Міжнародний
екологічний конкурс «Смачно, корисно, барвисто», «Зоологічна галерея»
відповідно до умов проведення.
2. Підведення підсумків обласних (відбіркових) етапів щорічних
всеукраїнських заочних конкурсів провести:
«Ліси для нащадків» - 15.09.2016;
«Юний селекціонер» - 21.10.2016;
«Моя країна – Україна!» - 22.02.2016;
«Досягнень юних зоологів-тваринників» - 31.10.2016;
«Навчально-дослідних земельних ділянок» - 27.10.2016;

«Галерея кімнатних рослин» - 24.10.2016;
«Смачно, корисно, барвисто» - 22.02.2016;
«Зоологічна галерея» - 04.04.2016.
3. Затвердити склад журі обласних (відбіркових) етапів щорічних
заочних конкурсів, що додається.
4. Заступнику директора з виховної роботи Чебан Т.Н.:
5.1. Довести до відома навчальних закладів області терміни та умови
проведення обласних (відбіркових) етапів щорічних заочних конкурсів.
5.2. До термінів, вказаних в умовах проведення, звіт про проведену
роботу та конкурсні матеріали переможців обласних етапів направити у
всеукраїнський оргкомітет.
6.
Зав. відділами, методистам забезпечити надання методичної
допомоги учасникам щорічних всеукраїнських заочних конкурсів в підготовці і
проведені заходів.
7. Наказ та умови проведення заходів розмістити на інформаційному
сайті Центру.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

Л.Ю. Головченко

З наказом ознайомлена

Т.Н. Чебан

Затверджено
наказ КЗ ЧОЦЕНТУМ
26.01.2016 № 18

Склад
журі заочних обласних (відбіркових) етапів щорічних
всеукраїнських заочних конкурсів
Голова журі: Чорней І.І., доктор біологічних наук, професор, завідувач
кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства
Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича (за згодою).
Члени журі: Тіміш Р.Я., методист кафедри природничо-математичних
дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області (за згодою).
Плешко П.Д., директор Чернівецького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді (за згодою).
Смірнов Н.А., кандидат біологічних наук, співробітник
Чернівецького обласного краєзнавчого музею (за згодою).
Задобрівська Л.О., зав. відділом комунального закладу
"Чернівецький
обласний
центр
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді".
Головченко В.В., зав. відділом
"Чернівецький
обласний
центр
творчості учнівської молоді".

комунального закладу
еколого-натуралістичної

