УКРАЇНА
НАКАЗ ДИРЕКТОРА
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

відУ / " ҐЩ/Я?

№ Ш

20 І^року
м.Кіровоград

Про підсумки обласного
конкурсу «Толерантність як основа
сучасного світу»
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 вересня
2013 року № 754-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції
реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження
комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції
України на період до 2017 року» та відповідно до листа департаменту освіти і
науки
Кіровоградської
облдержадміністрації від 27 жовтня 2014 року
№ 01-12/651/1-15 «Про проведення обласного конкурсу до Міжнародного дня
толерантності» з метою продовження системної роботи в навчальних закладах
області щодо формування у підростаючого покоління європейського мислення,
інформування учнівської молоді про умови і шляхи європейської інтеграції
України та реалізації довготривалого проекту «Європа без кордонів» на базі
Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості у період з
21 жовтня до 15 листопада 2014 року відбувся творчий конкурс «Толерантність
як основа сучасного світу», присвячений Міжнародному дню толерантності.
Активну участь у конкурсі взяли учні загальноосвітніх, позашкільних та
професійно-технічних
закладів освіти Бобринецького, Вільшанського,
Гайворонського,
Голованівського,
Добровеличківського,
Долинського,
Знам’янського,
Кіровоградського, Маловисківського, Олександрійського,
Новомиргородського, Новоукраїнського, Олександрівського, Петрівського,
Світловодського, Ульяновського, Онуфріївського районів, м. Кіровограда,
м. Світловодська, м. Олександрії та м.Знам ’янки.
На підставі рішення журі конкурсу
НАКАЗУЮ:

1. Визнати переможцями обласного конкурсу «Толерантність як основа
сучасного світу» до Міжнародного дня толерантності та нагородити Грамотою
департаменту освіти і науки облдержадміністрації авторів найкращих робіт:
у категорії колетивна робота
Євроклуб "Нове покоління" Голованівського будинку дитячої та юнацької
творчості;
Євроклуб Покровської загальноосвітньої школи І—III ступенів
Кіровоградської райдержадміністрації;

2

Євроклуб "Астра" Кіровоградського навчально-виховного комплексу
(гімназія-інтерант-школа мистецтв) м. Кіровоград;
у категорії індивідуальна робота:
Удовіченко Яну, вихованку євроклубу "Діалог" Центру дитячої та
юнацької творчості Долинського району;
Вакуленко
Дарину,
ученицю
навчально-виховного
комплексу
«Гайворонська гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5»;
Давиденко Юлію, ученицю Златопільської гімназії Новомиргородської
райдержадміністрації;
Гурську Яну, ученицю професійно-технічного училища №16 м. Мала
Виска.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олійник А.В.
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