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НАКАЗ 

16.01.2020                                                        м. Ковель                                                          №6 

 

Про участь у  міській виставці-конкурсі 

учнівської молоді з науково-технічного напряму 

 

На виконання наказів управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської 

ради від 16.01.2020р. № 23, № 24 «Про проведення  міської виставки-конкурсу учнівської 

молоді з науково-технічного напряму» та з метою розвитку науково-технічної творчості 

учнівської молоді, популяризації досягнень вихованців гуртків науково-технічного 

напряму, відбору та представлення кращих експонатів на обласні та всеукраїнські виставки-

конкурси, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вчителю трудового навчання Понедільнику Р.М., вчителям обслуговуючої праці 

Хавіній Т.С., Горькавій Н.О., вчителю образотворчого мистецтва Пахайчук Н.В. та 

класним керівникам 1-4 класів: 

1) підготувати учнівські роботи для представлення на міській виставці-конкурсі з 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край!», 

початкового технічного моделювання  та з науково-технічної творчості «Наш 

пошук і творчість – тобі, Україно!» відповідно до Положення (додаток 1, 2, 3, 4 

до наказу № 23 від 16.01.2020 та додаток 1,2,3 до наказу № 24 від 16.01.2020); 

2) конкурсні роботи за напрямом «Декоративно-ужиткове і образотворче 

мистецтво» подати до 03 лютого 2020 року у 25 кабінет  (обов’язково із 

зазначенням назви роботи і номінації); 

3) конкурсні роботи за напрямом «Початкове технічне моделювання та науково-

технічна творчість» подати до 17 лютого 2020 року у 25 кабінет  (обов’язково із 

зазначенням назви роботи, розділу, техніки виконання, матеріалу). 

2. Педагогам-організаторам надати допомогу вище вказаним вчителям: 

1) в оформленні заявок на участь у виставках-конкурсах, паспортів експонатів та 

етикеток до експонатів згідно додатків 1,2 до наказу № 24 від 16.01.2020 та 

додатку 1 до наказу № 23 від 16.01.2020; 

2) у представленні конкурсних робіт за напрямом «Декоративно-ужиткове і 

образотворче мистецтво»  на виставку  10.02.2020 з 09.00 до 12.00 год. у  ЗПО 

«Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана Франка»; конкурсних робіт за 

напрямом «Початкове технічне моделювання та науково-технічна творчість»  -  

24.02.2020 з 09.00 до 11.00 год. у Ковельську міську станцію юних техніків. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної 

роботи Сметюх А.М. та на заступника директора з навчально-виховної роботи 

Хлапук В.О. 

 

Директор ліцею №11 м.Ковеля                                                         Г.О.Сидорук 
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