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 НАКАЗ
«24» жовтня 2019 року                                                                            № 137-ОД

смт Хотінь
73 мм

Про проведення обласного 
конкурсу відеороликів 
«Агенти здоров’я»

Відповідно  до  наказу  Департаменту  освіти  і  науки  Сумської  обласної
державної адміністрації від 21.10.2019 № 654-ОД «Про проведення обласного
конкурсу  відеороликів  «Агенти  здоров’я», на  виконання  Плану  обласних
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік, затвердженого
наказом  Департаменту  освіти  і  науки  Сумської  обласної  державної
адміністрації від 15.01.2019 № 15-ОД, відповідно до Положення про обласний
конкурс  відеороликів  «Агенти  здоров’я»,  затвердженого  наказом
Департаменту освіти і  науки Сумської  обласної  державної адміністрації  від
14.05.2018 № 353-ОД  та  зареєстрованого  в  Головному  територіальному
управлінні юстиції у Сумській області 21 травня  2018 року за №  35/1830, з
метою пропаганди здорового способу життя серед дітей і молоді, формування
в  них  активної  життєвої  позиції,  орієнтації  на  здоровий  спосіб  життя,
активізації творчих здібностей, привернення уваги споживачів освітніх послуг
до закладів позашкільної освіти як таких, що активно сприяють збереженню та
зміцненню здоров’я підростаючого покоління,
НАКАЗУЮ:

1. Провести 01-15 листопада 2019 року І етап  конкурсу відеороликів 
«Агенти здоров’я».

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити участь дітей 
та молоді у І етапі конкурсу.

3. Покласти виконання функцій щодо організації та проведення заходу на 
Центр дітей, юнацтва та молоді відділу освіти Хотінської селищної ради.

4. Затвердити склад журі І етапу конкурсу (додається).
5. Центру дітей, юнацтва та молоді відділу освіти Хотінської селищної ради

підвести підсумки І етапу конкурсу відеороликів «Агенти здоров’я» та 
направити роботи переможців на ІІ етап (обласний) конкурсу відеороликів 
«Агенти здоров’я» до18 листопада 2019 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник                                                                                А.ІВАНЧЕНКО

mailto:41073892@mail.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти
Хотінської селищної ради 
24.10.2019 № 137-ОД

Склад журі з оцінювання конкурсних робіт
І етапу конкурсу відеороликів «Агенти здоров’я»

Іванченко А.В. - в.о.директора  ЦДЮМ  відділу  освіти  Хотінської
селищної ради, голова комісії;

Щербина Н.М. - керівник  гуртка  ЦДЮМ  відділу  освіти  Хотінської
селищної ради;

Докашенко М.М. - керівник  гуртка  ЦДЮМ  відділу  освіти  Хотінської
селищної ради;

Лохоня Л.Л. - завідувач  методичного  кабінету  відділу  освіти
Хотінської селищної ради (за згодою); 

 Шабаль М.С. - методист  методичного  кабінету  відділу  освіти
Хотінської селищної ради (за згодою).

Спеціаліст                                                                                   Л.ЧАБАНОВА 


	

