Список учасників щорічного обласного конкурсу “Лелека”
Учасник
№ (прізвище та ім’я або
з/п гурток, клуб, учнівське
об’єднання)

1. ДЯЧИШИН
Євгеній

2. ШАПОВАЛ
Діана
3. ГРУДИНА
Тимур
4. ГАНІСТРАТ
Андрій

1. Вихованці гуртка
“Природа і фантазія”
2. Вихованці гуртка
“Основи екологічних
знань”
3. Учні 8 класу

Вихованці
4. Вихованці гуртка
“Загальна біологія”

Клас / освітній заклад
(клас та повна назва закладу освіти)
Номінація “Наукові дослідження”
І вікова категорія – до 14 років
Індивідуальні роботи
вихованець гуртка “Юні ботаніки” комунального позашкільного
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учень 8 класу
комунального закладу “Обухівський навчально-виховний комплекс №
2 “Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний
заклад” Дніпровської районної ради;
учениця 7 класу комунального закладу “Личківський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів” Личківської сільської ради;
вихованець гуртка “Юні охоронці природи” комунального закладу
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради;
вихованець гуртка “Юні орнітологи” комунального закладу освіти
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”
Дніпропетровської обласної ради, учень 8 класу комунального закладу
освіти “Калинівська середня загальноосвітня школа – загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів” Гречаноподівської сільської ради;
Колективні роботи
комунального закладу “Софіївський центр творчості” Софіївської
селищної ради Софіївського району;
комунального навчального закладу “Криничанський центр учнівської
молоді” відділу освіти, культури та спорту виконкому Криничанської
селищної ради;
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 62”
Дніпровської міської ради,
комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних
натуралістів” Дніпровської міської ради;
комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних
натуралістів” м. Павлограда;

Керівник роботи
(прізвище, ім’я, по батькові;
повна назва місця роботи, посада)

Хуторна Тетяна Сергіївна,
керівник гуртка, вчитель біології

Результат
відбіркового
етапу

Учасник
фінального етапу

Шамук Світлана Вікторівна,
Учасник
вчитель біології
фінального етапу
Чобан Ольга Анатоліївна,
Учасник
керівник гуртка
фінального етапу
Розумна Ірина Миколаївна,
Учасник
керівник гуртка, вчитель географії фінального етапу

Артеменко Тетяна
Володимирівна, керівник гуртка
Лободюк Валентина
Миколаївна, керівник гуртка

Учасник
фінального етапу
Учасник
фінального етапу

Поліщук Наталія Ігорівна, вчитель
Учасник
біології
фінального етапу

Мамотенко Юлія Олександрівна,
заступник директора

Учасник
фінального етапу

1. АНДРУЩЕНКО
Надія

ІІ вікова категорія – від 14 років
Індивідуальні роботи
учениця 10 класу закладу освіти “Павлівська середня загальноосвітня
школа” Васильківського району;
колективні
закладу освіти “Павлівська середня загальноосвітня школа”
Васильківського району;

Лакуста Любов Миколаївна,
вчитель біології

1. Вихованці гуртка
Лакуста Любов Миколаївна,
“Екосвіт”, учні 7-10
вчитель біології
класу
2. Вихованці гуртка “Юні закладу освіти “Магдалинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Погрібняк Світлана Миколаївна,
екологи”, учні
Магдалинівської районної ради;
керівник гуртка
Номінація “Еколого-просвітницька діяльність”
І вікова категорія – до 14 років
Індивідуальні роботи
1. ГРИЦАЙ
учениця 4 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний Свистун Лариса Леонідівна,
Катерина
комплекс “Межівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - аграрний вчитель початкових класів
ліцей-інтернат” Межівської селищної ради;
Колективні роботи
1. Вихованці гуртка
комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний центр дітей Басанська Владлена Дмитрівна,
“Природа рідного
та учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської керівник гуртка
краю”
області”;
2. Учні
закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Васильківська О.С. та Стряпкова
№ 4”;
Н.П.,
вчителі біології
ІІ вікова категорія – від 14 років
Індивідуальні роботи
1. КОЛП
учениця 9 класу комунального закладу “Личківський заклад загальної Колп Світлана Валеріївна, вчитель
Євгенія
середньої освіти І-ІІІ ступенів” Личківської сільської ради;
біології
Колективні роботи
1. Вихованці гуртка
комунального закладу освіти “Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ Зіненко Анастасія Олексіївна,
“Біологічний оптимум” ступенів № 2” Межівської селищної ради.
вчитель біології та хімії

Учасник
фінального етапу
Учасник
фінального етапу
-

-

Учасник
фінального етапу
Учасник
фінального етапу

-

Учасник
фінального етапу

