
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua

від _25.04.2017_ № _3-312_

На № _________ від ______

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій

Про проведення фінального етапу
Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім»

На виконання пункту 10.1  Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними напрямами
позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом  МОН  від 27.12.2016  № 1626,
з 15 до 17 травня ц.р. у м. Полтава Національним еколого-натуралістичним центром
учнівської молоді спільно з Полтавським обласним еколого-натуралістичним центром
учнівської  молоді  буде  проведений  фінальний  етап  Всеукраїнського  конкурсу
колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім». Тема виступів колективів:
«Ландшафти  як  середовище  життя  та  об’єкти  охорони».  Положення  про  захід
розміщено на сайті www.nenc.gov.ua.  

До  участі  в  конкурсі  запрошуються  колективи  екологічної  просвіти
позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів областей та м. Київ – переможці
ІІ (обласного) етапу Конкурсу у складі 7 осіб: 6 учнів та 1 керівника.

Заїзд і реєстрація учасників –  15 травня до 11.00 год. за адресою:  м. Полтава,
провулок  Госпітальний,  10,  Полтавський  обласний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді.

Для  належної  організації  зустрічі  колективів  просимо завчасно  подати  заявку
(форма додається) та повідомити оргкомітет про час прибуття та номер потяга, вагона
або автобуса на електронну адресу ekocentrp  o  l  tava  @  ukr  .  net.

Від’їзд учасників – 15 травня після 13.00 год.  Керівників колективів  просимо
завчасно придбати квитки на зворотний шлях.

Збереження життя та здоров’я учасників забезпечують керівники колективів.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Детальна  інформація  –  на  сайті  http://www.nenc.gov.ua,  за  телефоном:

0 (532) 54-55-25 (контактна особа – Віталій Бедніна).
Додаток: на 1 арк.

Директор департаменту                                 М. C. Кучинський

Сухович Г.А. 481-32-98
Вербицький В.В. 430-02-60
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Додаток 
до листа МОН 
від 25.04.2017  № 3-312 

Заявка
на участь у Всеукраїнському конкурсі  «Земля – наш спільний дім» 

1. Область (місто): 
___________________________________________________________________________

2. Повна назва навчального закладу:
___________________________________________________________________________

3. Назва колективу:
___________________________________________________________________________

4. Тема виступу:
___________________________________________________________________________

5. Список учасників:

№
з/п

Прізвище,
ім'я, по батькові

Дата
народження

Домашня адреса
Клас

чи назва гуртка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6. Прізвище, ім'я, по батькові керівника колективу:
______________________________________________________________________
7. Посада керівника колективу в закладі:
______________________________________________________________________
8. Контактний телефон керівника:
______________________________________________________________________

Директор обласного
еколого-натуралістичного
центру (СЮН)                          _____________                 __________________

          (підпис)               (прізвище, ініціали)


	ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

