УКРАЇНА

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
від 13 травня 2015 року

№ 114-од

Про підсумки проведення
районного конкурсу малюнка
«Безпека в житті – життя в безпеці-2015»
На виконання п.23.7 розпорядження голови обласної державної адміністрації
№ 682-од від 31.12.2014 р. «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту
на 2015 рік», відповідних листів департаменту освіти та науки облдержадміністрації
від 02.03.2015 р. № 01/839-08 та відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
від 04.03.2015 р. № 269 проведено районний конкурс малюнка «Безпека в житті – життя в
безпеці - 2015», у якому взяли участь 57 учнів із 18 загальноосвітніх навчальних закладів.
Конкурс проводився з метою виховання у дітей культури безпеки життєдіяльності,
пропаганди здорового і безпечного способу життя, а також загальнолюдських цінностей,
формування свідомого і відповідального ставлення до безпеки, залучення уваги
громадськості до проблем дитячого травматизму, популяризації професії рятувальника,
розвитку творчого потенціалу та виявлення і підтримки талановитих, обдарованих дітей.
На конкурс були представлені індивідуальні творчі роботи (одна краща робота з
кожної номінації та вікової категорії).
З числа багатьох цікавих і неповторних дитячих робіт, з метою подальшого
розвитку дитячої художньої творчості, підвищення рівня виконавської майстерності та
підтримки талановитих дітей, на підставі матеріалів журі конкурсу
НАКАЗУЮ:
1. Визнати переможцями та нагородити грамотами відділу освіти, молоді та спорту
районної державної адміністрації у номінації мистецького напрямку:
1) молодша вікова категорія - 7- 10 років :
Яцула Роман, учень НВК «Лановецька загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №2 – гімназія» (керівник Кондрацька Людмила
Бориславівна) у номінації «Малюнок. Живопис»
І місце
Мельничук Марія, вихованка гуртка «Народна творчість»
(керівник Рибак Катерина Миколаївна) у номінації «Рукоділля»
Бригадир Іван, учень Ванжулівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ІІ місце
ступенів (керівник Кушнір Ігор Ярославович) у номінації
«Малюнок»
Демчук Аліна, учениця НВК «Лановецька загальноосвітня школа
ІІІ місце
І-ІІІ ступенів №2-гімназія» (керівник Кондрацька Людмила
Бориславівна) у номінації «Малюнок»

2) середня вікова категорія – 11 - 14 років:
Дарман Юлія, учениця НВК «Лановецька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №2 – гімназія» (керівник Марценюк Орислава
Павлівна) у номінації «Плакат»
І місце
Бойчук Олена, учениця Юськовецької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів (керівник Марценюк Орислава Павлівна) у
номінації «Малюнок»
Даценюк Наталія, учениця Ванжулівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів (керівник Кушнір Ігор Ярославович) у
номінації «Рукоділля Розпис на склі»
Гудун Богданна, вихованець гуртка районного комунального
ІІ місце
будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Яцула Олег
В’ячеславович) у номінації «Малюнок»
Бойчук Христина, учениця Білозірської загальноосвітньої школи
ІІІ місце
І-ІІІ ступенів (керівник Марценюк Орислава Павлівна) у
номінації «Малюнок»
3) старша вікова категорія - 15 - 17 років:
І місце
Шевчук Ольга, учениця Снігурівської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів (керівник Денисюк Ольга Петрівна) у номінації
«Плакат»
Войцещук Наталя, учениця Ванжулівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів (керівник Ремезюк Алла Володимирівна) у
номінації «Рукоділля. Канзаші»
2. Лановецькому районному методичному кабінету (ПАЛАМАРЧУК
ЛУЦИК Г.Я.) забезпечити друк грамот для нагородження переможців.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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