УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від 14.06.2019 р.

м. Івано-Франківськ

№ 407

Про проведення І та ІІ етапів
обласного турніру «Юний пасічник»
Відповідно до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на
2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015 р.
№ 42-2/2015 (зі змінами), з метою стимулювання гуртків відповідного
профілю, активізації пізнавальної творчої діяльності, спонукання до
свідомого вибору майбутньої професії, участі у обласному турнірі «Юний
пасічник» (далі – Турнір)
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам місцевих органів управління освітою:
1.1. Протягом жовтня 2019 року організувати проведення І та ІІ етапів
Турніру.
1.2. До 04.11.2019 р. надіслати підсумкові накази, аналітичні довідки
про результати Турніру та заявки команд-переможців ІІ районного (міського)
етапу на участь в ІІІ обласному етапі Турніру (додатки 1,2) на електронну
адресу: if_odencum@ukr.net.
2. Керівникам місцевих органів управління освітою об’єднаних
територіальних громад забезпечити участь здобувачів освіти закладів
загальної середньої та позашкільної освіти у ІІ районному (міському) етапі
Турніру у складі районів та міст за територіальним принципом.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник директора департаменту –
начальник управління освіти і науки

Ігор Гаврилюк

Додаток 1
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 14.06.2019 р. № 407
Інформація за підсумками ІІ районного (міського) етапу турніру
«Юний пасічник»
Кількість закладів
освіти у районі
(місті)

Загальна
кількість
закладів
освіти, що
взяли участь
у ІІ етапі
Турніру

Загальна
кількість
учасників, що
взяли участь
у ІІ етапі
Турніру

Інформація
про
переможців
та призерів
Турніру
(загальна
кількість)

Район, ЗЗСО
місто ЗПО
ОТГ
ЗЗСО
ЗПО
Інформація про активність закладів освіти, обґрунтування того, чи була
досягнута мета та завдання при проведенні ІІ районного (міського) етапу,
критичні зауваження та побажання щодо організації Турніру.
____________________________________________________________
(Підпис, прізвище керівника місцевого органу управління освітою)

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 14.06.2019 р. № 407
ЗАЯВКА
на участь у ІІІ етапі обласного турніру «Юний пасічник»
Повна назва закладу освіти
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ОТГ, район (місто)
__________________________________________________________________
Склад команди:
№
Прізвище, ім’я
з/п
учасника

Дата
народження
(число,
місяць, рік)

Клас, гурток

Примітка

1.

2.

3.
Керівник команди __________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)
__________________________________________________________________
Контактний телефон керівника________________________________________
Директор закладу освіти __________________________
/ім’я та прізвище/
М.П.

___________
/підпис/

