
                              
 

УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

 27 лютого 2014 року                                              № 29   
 

 

Про проведення І туру першого  

етапу огляду фотоматеріалів  

за темою „Організація навчального  

середовища в 1-их класах” 

 

 

          Відповідно до  листа Міністерства освіти і науки  13.01.2014 № 1/9- 18 на 

виконання наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської 

обласної державної адміністрації  10 лютого 2014 року № 43 „Про проведення І 

і ІІ туру першого етапу огляду фотоматеріалів за темою „Організація 

навчального середовища в 1-их класах”, з метою широкої популяризації досвіду 

роботи з питань ефективної організації навчального середовища у класних 

кімнатах для учнів 1-их класів загальноосвітніх навчальних закладів  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести  І тур першого етапу огляду фотоматеріалів за темою                      

„Організація навчального середовища в 1-их класах (класні кімнати, кімнати 

відпочинку, рекреації тощо)” до 28 березня 2014 року. 

2.  Затвердити склад журі І туру (додаток 1). 

3.  До 26 березня 2014 року подати у паперовому та електронному  

варіантах матеріали огляду (додаток 2). 

4.  Журі І туру огляду фотоматеріалів до 28 березня 2014 року  

розглянути подані матеріали та визначити переможців. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на завідувача  

методичного кабінету  Рубець М. 

 

 

Начальник управління        М.Мотильчак 



 

 

                                                                                            Додаток 1 

                                                                                       до наказу  управління освіти 

                                                                                        27.02.2014     № 29 

 

 

 

Склад журі 

І туру першого етапу огляду фотоматеріалів 

за темою „Організація  навчального середовища в 1-их класах” 

 

 

                                           Голова журі 

 

Мотильчак Михайло Андрійович           начальник управління освіти                                         

                                                                        виконавчого комітету Мукачівської 

                                                                        міської ради Закарпатської області 

 

                                             Члени  журі: 

 

 

Бубряк Світлана Ернестівна      вчитель початкових класів Мукачівської   

                                                           спеціалізованої загальноосвітньої школи І –  

                                                           ІІІ ст. № 16 Мукачівської міської ради  

                                                           Закарпатської області 

 

Січка Вікторія Олександрівна   вчитель початкових класів Мукачівської  

                                                          загальноосвітньої школи І - ІІІ ст. № 13   

                                                          Мукачівської міської ради Закарпатської   

                                                          області 

 

Рубець Мар’яна Іржіївна            завідувач методичного кабінету управління    

                                                          освіти виконавчого комітету Мукачівської  

                                                          міської   ради Закарпатської області 

 

Цанько Тетяна Василівна          методист з початкової освіти методичного   

                                                          кабінету управління   освіти виконавчого    

                                                          комітету Мукачівської   міської   ради                                                     

                                                  Закарпатської області 

                                                        
                                                             

 

 

 



                                                                                      Додаток 2 

                                                                                  до наказу  управління освіти 

27.02.2014     № 29 

 

 

 

Перелік 

матеріалів огляду фотоматеріалів за темою 

„Організація  навчального середовища в 1-их класах” 

 

 

 

1.   Текстова інформація обсягом до 1 сторінки ( загальна інформація про 

навчальний заклад із зазначенням адреси, ПІБ керівника закладу тощо у 

друкованому та електронному вигляді). 

2. Чотири фотографії розміром 30 см х 40 см (з підписами, у друкованому 

та електронному вигляді, у форматі JPG, роздільною здатністю 1200 х 800). 


