ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
10 квітня 2017 року

м. Одеса

№ 137/ОД

Про участь делегації учнів
від Одеської області
у Всеукраїнському конкурсі
«Земля – наш спільний дім»
у 2017 році
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про
затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти) та Плану семінарів- практикумів для педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік» від 27.12 2016 року
№ 1626, листа Національного еколого-натуралісьтичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України від 19.01.2017року № 14 «Про
проведення Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» у 2017
році» та наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації від 06.12.2016 року № 352/ОД «Про підсумки обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу учнівських колективів екологічної просвіти «Земля
– наш спільний дім», з метою підвищення рівня еколого - просвітницької та

природоохоронної діяльності учнівських колективів екологічної просвіти
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

НАКАЗУЮ:
1. Направити переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
учнівських колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім»,
колектив «Формула успіху» Одеської спеціалізованої

школи № 40

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, для участі у
Всеукраїнському конкурсі «Земля – наш спільний дім» (далі Конкурс),
з 14 по 18 травня 2017 року до

Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (м. Полтава) у складі, що додається.

2. Призначити керівником колективу від Одеської області для участі у
Конкурсі

Запорожченко

Наталю

Анатоліївну,

директора

Одеської

спеціалізованої школи № 40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради та покласти
на неї відповідальність за життя і здоров’я дітей під час проведення Конкурсу
та у дорозі (під підпис).

3. Департаменту освіти і науки Одеської міської ради:
3.1. Направити членів колективу для участі у Конкурсі (додаток).
3.2. Звільнити з занять з 14 по 18 травня 2017 року учнів Одеської
спеціалізованої школи № 40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради, учасників
Конкурсу.
3.3. Забезпечити виконання навчальних планів та програм учнями, які
беруть участь в Конкурсі.
3.4. Відповідальність за життя і здоров’я дітей у дорозі, під час
проведення Конкурсу покласти на супроводжуючу особу (під підпис) та

провести інструктаж

з Правил техніки безпеки з реєстрацією у журналі

встановленого зразка під підпис кожного учня .

4. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти та
виховання (Макосій Д.І.) здійснити організаційні заходи щодо участі колективу
від Одеської області у Конкурсі.

5. Витрати на відрядження, проїзд, проживання керівника та витрати на
проїзд, проживання та харчування учасників Конкурсу організувати за рахунок
коштів, не заборонених чинним законодавством України.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ю.Є. Семенюк

Додаток
до наказу Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
від 10.04.2017 № 137/ОД
Заявка
на участь у Всеукраїнському конкурсі «Земля – наш спільний»
1. Місто Одеса
2. Назва закладу: Одеська спеціалізована школа № 40 І-ІІІ ступенів Одеської
міської ради Одеської області
3. Назва колективу: «Формула успіху»
4. «Збереження та охорона ландшафтного різноманіття м. Одеса та Одеській
області».
5. Список учасників
№
Прізвище, ім’я, поДата
Домашня адреса
Клас чи
з/п
батькові
народження
назва
учасника
гуртка
Сбітнєва Ганна
29.03.2003 ****************
8-Е
1.
Анатоліївна
2. Толокова Єлизавета
15.06.2003 ****************
8-Е
Олександрівна
3. Поянова Валерія
30.05.2004 ****************
7-М
Вячеславівна
4. Мереженко Микита
26.12.2003 ****************
7-М
Олегович
5. Кушнір Дарина
08.04.2005 ****************
6-Е
Вячеславівна
6. Уразманов Ярослав
27.09.2001 ****************
9- І
Рінатович
6. Призвище та ім’я капітана колективу: Уразманов Ярослав Рінатович
7. Призвище, ім’я та по-батькові керівника колективу: Запорожченко
Наталя Анатоліївна
8. Посада керівника колективу у закладі: директор
9. Контактний телефон керівника: 097-446-13-69
Директор Департаменту

Ю.Є. Семенюк

Додаток
до наказу Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
від 10.04.2017 № 137/ОД
СПИСОК
учасників колективу від Одеської області
у Всеукраїнському конкурсі «Земля – наш спільний»
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прізвище, ім’я, побатькові
учасника
Сбітнєва Ганна
Анатоліївна
Толокова Єлизавета
Олександрівна
Поянова Валерія
Вячеславівна
Мереженко Микита
Олегович
Кушнір Дарина
Вячеславівна
Уразманов Ярослав
Рінатович

Дата
народження

Домашня адреса

29.03.2003

****************

Клас чи
назва
гуртка
8-Е

15.06.2003

****************

8-Е

30.05.2004

****************

7-М

26.12.2003

****************

7-М

08.04.2005

****************

6-Е

27.09.2001

****************

9- І

Супроводжуюча особа:
Запорожченко Наталя Анатоліївна, директор Одеської спеціалізованої
школи №40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.

Начальник відділу загальної
середньої та позашкільної освіти

О.І. Прокопенко

