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Про участь у Міжнародному
конкурсі I-SWEEEP - 2017
Відповідно до наказів Міністерства 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 від 13.12.2013 № 1763 «Про затвердження Положення
про Всеукраїнський конкурс «Intel-Eкo Україна», Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді організовує участь української
команди I-SWEEEP 2017, що відбудеться з 3 по 8 травня 2017 року у м. Х'юстон
(штат Техас, США).
Відповідно до Положення про конкурс I-SWEEEP, за результатами
суперфіналу та згідно з рішенням наукового журі конкурсу "Intel Еко Україна
2017"
НАКАЗУЮ:
І. Надати можливість представляти Україну у фіналі Міжнародного конкурсу ISWEEEP 2017, що відбудеться з 3 по 8 травня 2017 року у м. Х'юстон (штат
Техас, США), наступним переможцям Всеукраїнського конкурсу "Intel Еко
Україна 2017":
Котюк Володимир Ростиславович, учень 11 класу, Львівського технологічного
ліцею; тема проекту: "Ціпок для інвалідів ".
Малкіна Катерина Олександрівна, учениця 10 класу, Комунального закладу
"Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міської ради Донецької
області, Донецька область; тема проекту: "Новий метод біогенної утилізації
HDPE"".
ІІ. Направити офіційним керівником делегації Пономарчука В’ячеслава
Вадимовича, вчителя біології КЗ "Маріупольський технічний ліцей
Маріупольської міської ради (за його погодженням).
2.1. Пономарчук В.В. відповідає за організацію участі української команди у
конкурсі, проведення інструктажу з техніки безпеки учасників. Керівник
команди при собі повинен мати: нотаріально завірений дозвіл від батьків
учасників конкурсу на виїзд дитини за кордон, медичні довідки учасників про
відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими, загальний
наказ із списком учасників конкурсу.

2.2. Відповідальність за життя та здоров’я учасників покласти на керівника
делегації.
ІІІ. Пономарчуку В.В. своєчасно подати Національному екологонатуралістичному центру методичний звіт про участь української команди у
конкурсі (аналіз конкурсу, переваги та недоліки, рівень підготовки української
команди тощо).
V. Витрати на відрядження учнів, керівника делегації здійснюються за рахунок
коштів, не заборонених чинним законодавством України.
VІ. Контроль за виконання наказу покласти на Тараненко В.І., заступника
директора НЕНЦ.
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