
   
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  
 

НАКАЗ 
 

16.11.2020                м. Полтава   № 127 

Про підсумки обласного етапу  
Всеукраїнської акції 
 ,,День юного натураліста” 
 

На виконання плану роботи Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді на 2020 рік, відповідно до листа 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України від 14.09.2020 № 201 ,,Про проведення                                 

Всеукраїнської акції ,,День юного натураліста”, листа Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центу учнівської молоді від 22.09.2020                       
№ 400/01-07 ,,Про проведення Всеукраїнської акції ,,День юного натураліста” у 

2020 році”, з метою активізації роботи з учнівською та студентською молоддю 

щодо формування у неї екологічної культури, залучення її до практичної 

природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, підвищення 

ефективності навчально-дослідної роботи вихованців, учнів та студентів на 

навчально-дослідних земельних ділянках і задоволення потреб у професійному 

самовизначенні та творчій самореалізації  проведено обласний етап 

Всеукраїнської акції ,,День юного натураліста” (далі Акція). 
Активну участь в Акції взяли учні закладів загальної середньої та 

вихованці закладів позашкільної освіти з міст Кременчука, Миргорода, 
Полтави, Лубен, Зіньківського, Глобинського, Карлівського районів, 

Опішнянської селищної ради, Решетилівської філії ПОЕНЦУМ. 
Загалом до обласного оргкомітету було надіслано 10 конкурсних  робіт.  
На підставі висновків рішення журі обласного етапу Акції 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Нагородити дипломом Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді за високі результати у виконанні 

завдань обласного етапу Всеукраїнської акції ,,День юного натураліста”: 
- агітбригаду ,,Зелений патруль” комунального закладу позашкільної 

освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської селищної ради; 



- колектив комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня школа                
І-ІІІ ступенів № 27 Полтавської міської ради”; 

- колектив Лубенської міської станції юних техніків і натуралістів; 
- учнівський колектив 6-Б класу опорного закладу ,,Зіньківська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської районної ради Полтавської 

області” ; 
- учнівський та педагогічний колектив Бугаївської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів Глобинського району; 
- учнівський та педагогічний колектив Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
- учнівський та педагогічний колектив Миргородського міського центру 

еколого-натуралістичної  творчості учнівської молоді; 
- учнівський та педагогічний колектив Решетилівської філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- членів гуртка ,,Барви природи” Карлівської районної станції юних 

натуралістів. 
 
2. Нагородити грамотою Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за активну участь в обласному етапі 

Всеукраїнської акції ,,День юного натураліста” колектив комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської 

ради”. 
            
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 
 
В.о. директора                                                             Людмила СУСАХІНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	НАКАЗУЮ:

