РОГАТИНСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО
НАКАЗ
м. Рогатин
________________

№ ______

Про підсумки проведення
Тижня хімії та біології
Згідно річного плану роботи гімназії на 2018-2019 н.р. на виконання
наказу по гімназії № __ від ____________ «Про проведення Тижня біології та
хімії» з метою активізації в учнів пізнавальної діяльності, розширення їх
кругозору та знань з природничих дисциплін, удосконалення форм і
методів проведення уроків, позакласних заходів, екологічного виховання з
24 по 28 вересня 2018 р. був проведений тиждень хімії і біології на тему
«Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі з
метою підвищення компетентностей учнів ».
На протязі тижня було проведено такі заходи:
- Інформації на теми:
- Міжнародний день боротьби зі сказом;
- збереження озонового шару;
- небезпека спалювання осіннього листя та бурянів;
- конкурс фруктово-овочевих композицій «Дари осені»;
- конкурс агітаційних плакатів;
- екскурсія-подорож «Золота підкова Львівщини»;
- І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії та біології;
- анкетування батьків з питань природозберігальної поведінки.
В конкурсі фруктово-овочевих композицій «Дари осені» взяли учні 1-7
класів, який став не тільки окрасою класу, а й смачною частиною для
самих гімназистів.
В конкурсі агітаційних плакатів взяли участь учні 1А, 4А, 4Б, 6Б класів
Найактивнішими учасниками І етапу олімпіади з хімії та біології були
учні 7-го та 4-х класів.
Учні 1Б та 2А класів здійснили подорож по маршруту «Золота підкова
Львівщини»
Виходячи з вище наведеного
НАКАЗУЮ :
1. Відзначити активність вчителів Чубатої М.С. і Климців О.Б.
у
підготовці та проведенні тижня хімії та біології.
2. Нагородити грамотами та подарунками класні колективи, які брали
активну участь у заходах:
2.1. учнів за створення та захист фруктово-овочевих композицій
Молодша група:
1Б клас – І місце (класний керівник Климців О.Б.)

2А, 3Б клас – ІІ місце (класні керівники Чубата М.С., Бабій І.О.)
1А, 2Б, 3А – ІІІ місце (класні керівники Черевата З.П., Березюк І.М., Бирич
О.П.)
Старша група
6А клас – І місце (класний керівник Городецька Н.М.)
4Б, 5 клас – ІІ місце (класні керівники Ольвач Н.В., Колбаснікова Г.В.)
4А, 6Б, 7 клас – ІІІ місце (класні керівники Скарбовська Г.Я., Гаврись
Г.Я.,Бродіна В.В.)
2.2. учнів за найкращі плакати, зокрема: Гвоздик Софію, Андрусів Аліну,
Гадупяк Христину, Грезду Ірину – 2А клас, Лабу Анастасію – 3А клас.
3. Керівнику МК природничих дисциплін Чубатій М.С. до 05.10.2018р. на
засіданні методичного об’єднання проаналізувати якість проведених заходів і
намітити шляхи їх покращення.
4. Даний наказ довести до відома педагогічного та учнівського
колективів на загальногімназійній лінійці до 10.10.2018р.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
директора з навчальної роботи Погурало Є .С.

Директор гімназії
Погурало Є.С.

І.В. Доронюк

