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Н А К А З 

13.12.2022 р.                                      Ужгород                                                   №61  

 

Про підсумки проведення обласного 

етапу Всеукраїнського заочного конкурсу 

„Галерея кімнатних рослин” 

Відповідно до п. 145 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України 15.12.2021 № 1379, листа 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

від 07.11.2022 № 211 „Про проведення обласного етапу Всеукраїнського 

заочного конкурсу-огляду внутрішнього озеленення приміщень навчальних 

закладів „Галерея кімнатних рослин”, наказу ЗОЕНЦ від 01.12.2022 № 57 „Про 

проведення  обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу-огляду 

внутрішнього озеленення приміщень навчальних закладів „Галерея кімнатних 

рослин” з 01 до 13 грудня 2022 року було проведено обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього озеленення приміщень 

навчальних закладів „Галерея кімнатних рослин”. 

Конкурс проводився з метою виявлення, підтримки та пропагування 

кращого досвіду роботи з внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних 

закладів. 
На обласний етап конкурсу було представлено 4 роботи учнів із 

Виноградівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Виноградівської міської ради, 

Тересвянського ліцею Тересвянської селищної ради Тячівського району, 

Сасівського закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Королівської ОТГ 

Берегівського району, КЗ Ясінянської селищної ради «Центр позашкільної 

освіти» Рахівського району. 

Відповідно до рішення обласного журі 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити грамотами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді переможців обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу: 

І місце: Учнів 8-Б класу Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Виноградівської 

міської ради. Керівник Павлюх Іванна Іванівна, вчитель біології; 
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ІІ місце: 

-  Філей Ганну, Лугош Олену, учениць 11 класу Сасівського ЗЗСО І – ІІІ 

ступенів Берегівського району. Керівник Русінка Маріанна Василівна, вчитель 

біології та хімії; 

-  Ворохту Анастасію, Ворохту Павла, вихованців гуртка образотворчого 

мистецтва «Юний художник» КЗ Ясінянської селищної ради «Центр 

позашкільної освіти» Рахівського району. Керівник  гуртка Ворохта Леся 

Ярославівна. 

ІІІ місце:  

-  Учнів 7-Д класу Тересвянського ліцею Тересвянської селищної ради 

Тячівського району. Керівник Дикун Д.І.,  вчитель біології. 

2. Роботи, що посіли І та ІІ місця в обласному етапі конкурсу, надіслати на 

фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього озеленення 

приміщень навчальних закладів „Галерея кімнатних рослин”. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

з навчально-виховної та методичної роботи Кузьму В.Ю. 

 

 

 

Директор ЗОЕНЦ                                                                Олександр ГЕРЕВИЧ 
 


