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Про підсумки обласного етапу 
Всеукраїнської трудової акції 
«Плекаємо сад»

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 
№1626 «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», 
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
від 02.02.2017 №34 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової 
акції «Плекаємо сад», відповідно до плану роботи комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» на 2017 рік, з метою 
виховання сучасного господаря, здатного працювати в умовах ринкової 
економіки, формування творчої працелюбної особистості, економічної і 
трудової культури учнів, привернення уваги органів влади, громадськості до 
проблем сільської школи у вересні 2017 року проведено обласний етап 
Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад».

На обласний етап подано роботи учнів закладів загальної середньої освіти 
Бобровицького, Еороднянського, Ніжинського районів, міста Новгород- 
Сіверський.

Відповідно до рішення журі обласного етапу акції 

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити дипломами Управління освіти і науки 
облдержадміністрації переможців обласного етапу Всеукраїнської трудової 
акції «Плекаємо сад» за успішне виконання завдань акції:

- учнівський колектив 7 класу Козацького навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІИ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад» Бобровицької районної ради;

- учнівський колектив Куликівської ЗОШ І-ІІ ст. Городнянської районної
ради;



- творчий колектив учнів 4 класу Новгорода-Сіверського навчально- 
виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад -  загальноосвітній 
навчальний заклад» І ступеня «Дзвіночок» відділу освіти, молоді та спорту 
Новгорода - Сіверської міської ради;

- учнів екологічного загону «Первоцвіт» Ніжинської ЗОШ І-ІІ ст. 
Ніжинської районної ради.

2. Оголосити подяку начальника Управління освіти і науки 
облдержадміністрації вчителям та керівникам творчих об'єднань за теоретичну і 
практичну підготовку учнів-переможців обласного етапу Всеукраїнської 
трудової акції «Плекаємо сад»:

- Горовій Тамарі Андріївні, учителю біології Козацького навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад» Бобровицької районної ради;

- Карандію Миколі Миколайовичу, учителю біології Куликівської 
ЗОШ І-ІІ ст. Городнянської районної ради;

- Бондарець Ользі Валеріївні, заступнику директора з навчально-виховної 
роботи Новгорода-Сіверського навчально-виховного комплексу «дошкільний 
навчальний заклад -  загальноосвітній навчальний заклад» І ступеня 
«Дзвіночок» відділу освіти, молоді та спорту Новгорода - Сіверської міської 
ради;

- Орел Оксані Олексіївні, учителю біології Ніжинської ЗОШ І-ІІ ст. 
Ніжинської районної ради.

3. Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, управлінь освіти міських рад, керівникам закладів освіти 
обласного підпорядкування сприяти участі педагогічних та учнівських 
колективів закладів освіти у всеукраїнських і обласних еколого-натуралістичних 
конкурсах, акціях на місцях.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Соронович О.Ю.

М.А. Конопацький


