ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
08 лютого 2017 року

м. Одеса

№ 33/ОД

Про участь делегації від Одеської
області у Всеукраїнському конкурсі
«Енергія і середовище»
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 13.12.2016
№ 3-17 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Енергія і середовище»,
наказу Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
від 27.01.2017 № 25 «Про підсумки заочного етапу Всеукраїнського конкурсу
молодіжних

проектів

з

енергоефективності

«Енергія

і

середовище»

2016-2017 н.р.», враховуючи подання Одеського обласного гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання (лист від 07.02.2017 № 03-04/72),
з метою пошуку й підтримки обдарованої учнівської молоді
НАКАЗУЮ:
1.

Направити

Всеукраїнському

делегацію

конкурсі

від

«Енергія

Одеської
і

області

середовище»

для

(далі

участі
-

у

Конкурс)

з 15 до 18 лютого 2017 року до Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді м. Київ.

2.

Призначити

Мутовчийську

Аллу

Іванівну,

вчителя

фізики

Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Арцизької районної

ради,

Шутяк

Володимира

Семеновича,

вчителя

фізики

Писарівського

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Кодимської районної ради особами, які
супроводжують учасників Конкурсу та покласти на них відповідальність за
життя і здоров’я учнів під час проведення Конкурсу та у дорозі (під підпис).
3. Управлінню освіти Біляївської районної державної адміністрацій,
відділам освіти Арцизької, Кодимської районних державних адміністрації:
3.1. Направити членів делегації для участі у Конкурсі (додаток).
3.2. Забезпечити виконання навчальних планів та програм учнями, які
беруть участь у Конкурсі.
3.3. Відповідальність за життя і здоров’я учасників у дорозі, під час
проведення Конкурсу покласти на супроводжуючих осіб (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 учнів у
Конкурсі.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ю.Є. Семенюк

СПИСОК
учасників делегації від Одеської області
у Всеукраїнському конкурсі «Енергія і середовище»
ПІБ

Рік

Школа, клас

Домашня адреса

народження

Маркова
Ганна

2001

Рудницький
Денис

2000

Шутяк
Таїсія

2001

Виноградівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Арцизької
районної ради, 10 клас
Навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - гімназія» с. Усатове
Біляївської районної ради
Писарівський навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня школи І-ІІІ
ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Кодимської
районної ради, 10 клас

Супроводжуючі особи:
Мутовчийська
Алла
Іванівна,
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Володимир Семенович, вчитель фізики
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
заклад» Кодимської районної ради.

Арцизький район,
с. Виноградівка, вул.
Першотравнева, буд. 110
Біляївський район,
с. Усатове,
пров. Тихий, буд. 9А
Кодимський район,
с. Писарівка,
вул. Шкільна, буд. 12.

вчитель
фізики
Виноградівської
Арцизької районної ради, Шутяк
Писарівського навчально-виховного
ступенів – дошкільний навчальний

Начальник відділу загальної
середньої та позашкільної освіти

О.І. Прокопенко

