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Від 26.02.2019 р. № 01-21/12
Керівникам місцевих органів управління освітою
райдержадміністрацій (міськвиконкомів),
об’єднаних територіальних громад
Про участь у VІІ Всеукраїнському
експедиційно-польовому зборі
команд юних зоологів
Шановні колеги!
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
21.11.2018 року № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю
на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану
семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної
освіти на 2019 рік», наказу Міністерства освіти і науки України від
17.05.2013 № 545 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські
експедиційно-польові збори команд юних екологів і натуралістів»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013р. за №
38/23370 та з метою екологічного виховання дітей та молоді, залучення їх до
вирішення екологічних проблем, збереження різноманіття рослинного та
тваринного світу з 21 по 23 травня 2019 р. на базі Комунального закладу
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної
ради» відбудеться Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних зоологів
(далі - Збір).
До участі в Зборі запрошуються учні закладів загальної середньої та
позашкільної освіти (вікова категорія учнів – від 13 до 17 років включно).
Додаток: копія листа Комунального закладу «Черкаський обласний
центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» від

20.02.2019 № 56/01-24 «Про проведення VІІ Всеукраїнського експедиційнопольового збору команд юних зоологів» на 3 аркушах.
Просимо Вас поширити інформацію та провести роботу із залучення
школярів до участі в Зборі.
Інформацію про бажаючих взяти участь у Зборі надіслати
до 20 березня 2019 року на електронну адресу Івано-Франківського
обласного
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
if_odencum@ukr.net з позначкою «Збір юних зоологів» для формування
команди.
Витрати на проїзд, харчування, проживання учасників заходу
здійснюються за кошти місцевих бюджетів та джерел, не заборонених
чинним законодавством.
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