
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

від  23.09.2019р.       № 672 

 

Про проведення загальноміського  

конкурсу «Ми – за здорове харчування!»  

серед учнів 4-5 та 6-7 класів закладів  

загальної середньої освіти м. Івано-Франківська 

 

 Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради на 2019-2020 навчальний рік, з метою пропаганди 

культури здорового харчування, захисту, збереження і розвитку здоров’я 

школярів  

     НАКАЗУЮ:  

 

1. Провести загальноміський конкурс «Ми – за здорове харчування!» серед 

учнів: 

- 4-5 класів закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківська  

23 жовтня 2019р.; 

- 6-7 класів закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківська  

24 жовтня 2019р. 

 Місце проведення – ліцей імені В.Чорновола (вул. В.Чорновола, 130). 

 Реєстрація учасників та формування команд – 23-24 жовтня 2019р. 

з 13.30 год. 

 Початок конкурсу – о 14.00 год.  

2. Затвердити Правила проведення загальноміського конкурсу «Ми – за здорове 

харчування!» серед учнів закладів загальної середньої освіти м. Івано-

Франківська. (Додаток 1). 

3. Затвердити оргкомітет конкурсу. (Додаток 2). 

4. Затвердити склад журі конкурсу. (Додаток 3). 

5.Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

5.1. Призначити керівників команд, поклавши на них відповідальність за 

збереження життя і здоров’я дітей у дорозі та під час конкурсу. 

5.2. Забезпечити участь учнів у конкурсі (1 учень від закладу освіти з паралелі 

4-их класів та 1 учень від закладу освіти з паралелі 5-их класів (23.10.2019р.), 1 

учень від закладу освіти з паралелі 6-их класів та 1 учень від закладу освіти з 

паралелі 7- их класів (24.10.2019р.). 

5.3. Заявку на участь команд подати до 16 жовтня 2019р. за поданим зразком 

на електронну адресу SVKB17@gmail.com (Додаток 4). 

5.4. Директору ліцею ім. В.Чорновола (В.Підручний) сприяти у проведенні 

загальноміського конкурсу «Ми – за здорове харчування!» серед учнів 4-5 та 6-

mailto:SVKB17@gmail.com


7 класів закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківська 23-24 жовтня 

2019 року. 

6. Нагородження команд провести у день проведення конкурсу. 

7. Видати накази «Про підсумки проведення загальноміського конкурсу «Ми – 

за здорове харчування!» серед учнів 4-5 класів (23.10.2019р.) та 6-7 класів 

(24.10.2019р.) закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківська у 2019 

році» (С. Бойчук). 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти та науки Н.Микулу. 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор Максимчук 

 

 

 

С.Бойчук 

53-56-66 

 

Додаток 1 

до наказу Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради 

від 23.09.2019р. № 672 

 

 

 

Правила 

проведення загальноміського конкурсу 

«Ми – за здорове харчування!» 

серед учнів закладів загальної середньої освіти 

м. Івано-Франківська 

 

І. Загальні положення 

1.1. Основними завданнями загальноміського конкурсу «Ми – за здорове 

харчування!» (далі – Конкурс) серед учнів закладів загальної середньої освіти 

м. Івано-Франківська є: привернути увагу дітей до питань здорового 

харчування; розширити знання дітей про правильне харчування; формувати 

навички правильного харчування; розвивати творчу активність дітей; 

прищеплювати навички дослідницької діяльності у галузі харчування. 

1.2. Мета Конкурсу - сформувати у дітей уявлення про правильне 

харчування як складової частини здорового способу життя, виховання культури 

харчування, культури поведінки під час прийому їжі. 

1.3. Організаторами Конкурсу є Департамент освіти та науки Івано-

Франківської міської ради у співпраці із закладами загальної середньої освіти 

міста Івано-Франківська.  



1.4. Конкурс проводиться щорічно у рамках Тижня/Декадника культури 

здорового харчування. 

1.5. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на 

офіційному сайті Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської 

ради. 

ІІ. Умови Конкурсу 

2.1. У Конкурсі беруть участь учні 4-5 класів та 6-7 класів закладів 

загальної середньої освіти міста Івано-Франківська. 

2.2. Конкурс проводиться за етапами: теоретичний, практичний, 

дослідницький, творчий, індивідуальний. 

2.3. Для участі у Конкурсі подається заявка встановленого зразка 

(додаток). 

2.4. У день проведення Конкурсу проводиться урочисте відкриття; 

формування команд. 

2.5. Організаційні витрати на проведення Конкурсу відносяться за 

рахунок організаторів. 

ІІІ. Організаційний комітет і журі Конкурсу 

3.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет, склад якого затверджується наказом директора Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради. 

3.2. Для проведення Конкурсу за погодженням із директором 

визначається заклад загальної середньої освіти міста Івано-Франківська. 

3.3. Для визначення переможців Конкурсу створюється журі, склад якого 

затверджується наказом директора Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради. 

3.4. За підсумками роботи журі складається протокол, який підписується 

головою, секретарем та членами журі Конкурсу. 

ІV. Визначення та відзначення переможців Конкурсу 

4.1. Переможці Конкурсу визначаються за результатами відбіркових турів 

та рішення журі. 

4.2. Для переможців Конкурсу в кожній віковій категорії (4-5 класи, 6-7 

класи) встановлюються командні перше, друге, третє місця. 

4.3. Переможці індивідуальних, творчих конкурсів серед учнів 4 – 5 та 6 - 

7 класів нагороджуються грамотами. 

4.4. Нагородження переможців відбувається у день проведення Конкурсу. 

V. Зберігання та публікація робіт учасників Конкурсу 

5.1. Результати Конкурсу узагальнюються відповідним наказом 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради та 

оприлюднюються. 

VІ. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення 

5.1. Організаційні витрати на проведення Конкурсу відносяться за 

рахунок організаторів. 

 

Директор Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради     Ігор Максимчук 



Додаток 2 

до наказу Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради 

від  23.09.2019р. № 672 

 

 

Склад організаційного комітету 

з питань проведення загальноміського конкурсу 

«Ми – за здорове харчування!» 

серед учнів 4-5 та 6-7 класів закладів загальної середньої освіти 

м. Івано-Франківська 

 

 

Н.Микула – заступник директора Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради, голова оргкомітету 

С.Бойчук – головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти 

Департаменту освіти та науки 

В.Підручний – директор ліцею ім. В. Чорновола 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради     Ігор Максимчук 

 

 

 

Додаток 3 

до наказу Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради 

від  23.09.2019р. № 672 

 

 

Склад 

журі конкурсу «Ми – за здорове харчування!» 

серед учнів 4-5 класів  

загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Івано-Франківська 

 

 

Г. Бат Г.В. – заступник директора ЗШ № 19, голова журі 

О.Карась – заступник директора Угорницької ЗШ 

Н. Яцевич – заступник директора  НВК ШГ№ 3 

Р. Соловка - вчитель  СШ№ 1 

Л.Вітик - вчитель ЗШ№ 6 

М.Загрійчук - вчитель  ЗШ№ 22 

 



Склад 

журі конкурсу «Ми – за здорове харчування!» 

серед учнів 6-7 класів 

закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківська 

 

 

І.Хмелевська - заступник директора СШ № 11, голова журі 

І.Іваночко - заступник директора ЗШ № 24 

Н. Кокар – вчитель УГ № 1 

Л.Слободян - вчитель СШ № 5 

С.Савчук – вчитель НРЦ 

О.Горбейчук – вчитель ЗШ № 18 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради     Ігор Максимчук 

 

 

 

Додаток 4 

       до наказу Департаменту освіти та 

 науки Івано-Франківської міської ради 

від  23.09.2019р. № 672 

 

Заявка 

на участь учнів 4-5 класів  

заклад освіти________________________________ 

у загальноміському конкурсі «Ми – за здорове харчування!» 

 

№  

п/п 

Клас Прізвище, 

ім’я учасника 

Число, 

місяць, 

рік 

народже 

ння 

Домашня адреса 

учасника, 

контактний 

телефон 

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові вчителя, 

який готував 

учасника, посада 

1. 4     

2. 5     

 
Керівник команди: __________________________________________________ 

      прізвище, ім’я, по батькові 

контактний телефон: ________________________________________________ 

 

Директор школи:   _____________   ______________________ 

     підпис   прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

 



Заявка 

на участь учнів 6-7 класів  

заклад освіти_________________________________ 

у загальноміському конкурсі «Ми – за здорове харчування!» 

 

№  

п/п 

Клас Прізвище, 

ім’я учасника 

Число, 

місяць, 

рік 

народже 

ння 

Домашня адреса 

учасника, 

контактний 

телефон 

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові вчителя, 

який готував 

учасника, посада 

1. 6     

2. 7     

 
Керівник команди: __________________________________________________ 

      прізвище, ім’я, по батькові 

контактний телефон: ________________________________________________ 

 

 

Директор школи:   _____________   ______________________ 

     підпис   прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради     Ігор Максимчук 


