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спрямування зусиль на спільні практичні дії учнів з покращення
навколишнього середовища, благоустрою навчальних закладів та прилеглої
території;
оптимізація озеленення територій навчальних закладів, підготовка та
реалізація проектів з озеленення, створення колекцій рослин, розширення їх
видового складу;
проведення дослідницької роботи з квітникарства.

4. Під час проведення всіх етапів Конкурсу, обробка персональних даних
учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України ”Про захист
персональних даних”.

ІІ. Порядок організації та проведення Конкурсу

1. Організацію та проведення Конкурсу департамент освіти і науки
Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – Департамент)
здійснює спільно з комунальним закладом освіти ”Обласний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної
ради” (далі – КЗО ”ОЕНЦДУМ”).

2. Щорічно у березні Департаментом видається наказ про проведення
Конкурсу,

яким

встановлюються

конкретні

терміни

його

проведення,

затверджується склад організаційного комітету та журі Конкурсу.

3. Інформація про проведення Конкурсу висвітлюється в засобах масової
інформації області та/або на веб-сайті Департаменту та КЗО ”ОЕНЦДУМ”, не
пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.
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4. Для

організації

та

проведення

Конкурсу,

на

кожному

етапі

створюється:
організаційний комітет – для проведення Конкурсу;
журі – для оцінки конкурсних робіт та визначення переможців.
До складу журі всіх етапів Конкурсу не можуть входити особи, що є
близькими особами учасників Конкурсу.

5. Конкурс проводиться у два етапи:
І етап – міський/районний (відбірковий);
ІІ етап – обласний (фінальний).

1) І етап Конкурсу проводиться управліннями освіти та науки, відділами
освіти міст та районів області.

2) ІІ етап проводиться Департаментом спільно з КЗО ”ОЕНЦДУМ”.

6. Конкурс проводиться серед команд, до складу яких входять учні віком
від 13 до 18 років включно (гуртків, учнівських об'єднань), загальноосвітніх,
позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів всіх форм
власності (далі – учасники), за результатами якого визначаються переможці.

7. Учасники

Конкурсу

зобов’язані

дотримуватися

вимог

цього

Положення, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації
обладнання й приладів.

8. Для участі в І етапі Конкурсу керівники навчальних закладів подають
до організаційного комітету за місцем проведення І етапу заявку згідно із
формою (додаток 1).
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До інформації, за наявності, додаються: презентації, буклети, планшети,
стенди, макети, проекти з озеленення, фітодизайну та ландшафтного дизайну,
відео-,

фотоматеріали

навчальних кабінетів,

рекреаційних зон,

клумб,

альпійських гірок, шкільних дендропарків, навчально-дослідних земельних
ділянках (далі – НДЗД), ксерокопії статей, які були оприлюднені у пресі по
проведенню вищезазначеного Конкурсу та інші матеріали, зміст яких
відповідає меті та завданням Конкурсу у відповідній номінації.

9. Журі І етапу складаються з представників міських/районних управлінь
освіти та науки, відділів освіти міст і районів області, станцій юних
натуралістів та еколого-натуралістичних центрів, педагогічних працівників
інших закладів освіти, установ та організацій (за згодою).
Кількість членів журі не може бути меншою ніж три особи.

10. У І етапі журі розглядає подані учасниками конкурсні матеріали
відповідно до критеріїв, заповнює протоколи, виїжджає до закладів освіти міст і
районів області для визначення стану роботи на місцях та визначає переможців
І етапу.
Результати проведення та список переможців І етапу Конкурсу
затверджуються наказами керівників управлінь освіти і науки, відділів освіти
міст і районів області.

11. У ІІ етапі Конкурсу приймають участь переможці І етапу.
Організаційний комітет І етапу протягом 5 днів після завершення І етапу
Конкурсу надсилає, разом із заявкою, конкурсні матеріали, протокол
проведення І етапу, копію наказу відповідного органу управління освітою до
організаційного комітету ІІ етапу.
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12. Журі

ІІ

етапу

Конкурсу

формується

з

числа

педагогічних

і науково-педагогічних працівників КЗО ”ОЕНЦДУМ”, вищих навчальних
закладів, наукових установ та організацій, педагогічних працівників інших
закладів освіти, громадських організацій (за згодою).

13. Під час ІІ етапу журі розглядає та аналізує подані матеріали та
визначає переможців.

14. Конкурс проводиться за номінаціями:
”Школа – мій рідний дім”;
”Музей кімнатних рослин”;
” Саду мого дивосвіт ”.

15. Номінація ”Школа – мій рідний дім”.
Учасники надають матеріали, що містять:
”зелений” паспорт, згідно із формою (додаток 2);
план-схему озеленення навчального закладу з позначками розміщення
клумб, посадки дерев та кущів;
перелік тематик дослідницької роботи на шкільній НДЗД та результати
досліджень (при наявності НДЗД);
інформацію про проведення профорієнтаційної роботи з квітникарства та
озеленення;
звіт про роботу колективу навчального закладу з озеленення території в
різні пори року згідно із формою (додаток 3).

16. Номінація ”Музей кімнатних рослин”.
Учасники надають матеріали, що містять:
інформацію про проект з озеленення приміщень навчальних закладів та
його реалізацію;
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інформацію про наявність ”музею” кімнатних рослин, озеленення
навчальних кабінетів, кабінету біології, фойє, коридорів;
інформацію про кількість складених паспортів кімнатних рослин;
рекомендації щодо догляду за кімнатними рослинами;
звіт про створення колекції кімнатних рослин, збагачення їх видового
складу згідно із формою (додаток 4).
17. Номінація ” Саду мого дивосвіт”:
Учасники надають звітні матеріали, що містять інформацію:
про планування території навчального закладу з елементами озеленення
та ландшафтного дизайну, проект (ескіз) озеленення закладу і окремої клумби,
яка підлягає реконструкції, з позначками висадки квітів, кущів, малих
архітектурних форм, тощо;
про

використання

різних

форм

сучасних

технологій

в

галузі

ландшафтного дизайну та зеленої архітектури, створення ландшафтних
композицій, колекцій квітково-декоративних рослин, збагачення їх видового
складу, розбивку клумб, рабаток, закладку альпійських гірок тощо;
про проведення інвентаризації існуючих насаджень.
ІІІ. Критерії оцінювання Конкурсу
1. Роботи учасників Конкурсу оцінює журі за наступними критеріями:
1) номінація ”Школа – мій рідний дім”:
оригінальність ідеї озеленення, виконавська майстерність – до 10 балів;
сезонні роботи, послідовність, комплексність заходів – до 10 балів;
повнота інформації ”зеленого” паспорту, план-схеми озеленення закладу –
до 10 балів;
якість оформлення звітних матеріалів, реалізація текстової інформації,
повнота розкриття теми – до 10 балів;
оригінальність фото, наявність статей – до 10 балів.
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2) номінація ”Музей кімнатних рослин”:
оригінальність ідеї озеленення навчальних кабінетів, фойє, коридорів,
виконавська майстерність – до 10 балів;
кількість, естетичний рівень та новизна колекцій кімнатних рослин – до
10 балів;
науковий підхід по догляду за кімнатними рослинами, наявність
паспортів кімнатних рослин – до 10 балів;
змістовність

оформлення

звітних

матеріалів,

реалізація

текстової

інформації, повнота розкриття теми, безпосередня участь учасників в
озелененні – до 10 балів;
оригінальність фото, наявність статей – до 10 балів.

3) номінація ”Саду мого дивосвіт”:
оригінальність використання елементів ландшафтного дизайну – до 10
балів;
виконавська, творча та авторська майстерність створення клумб,
альпійських гірок, пергол, рекреаційних зон – до 10 балів;
послідовність, комплексність, сезонність робіт – до 10 балів;
якість оформлення звітних матеріалів, реалізація текстової інформації,
повнота розкриття теми – до 10 балів;
оригінальність фото, наявність статей – до 10 балів;

2. Максимальна оцінка кожної роботи – 50 балів.

VІ. Порядок визначення переможців Конкурсу та їх нагородження

1. Оцінювання учасників відбувається окремо по номінаціям, на кожному
етапі.
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У разі рівної кількості балів, переможці конкурсу визначаються
відкритим голосуванням, простою більшістю голосів присутніх на засіданні
членів журі.

2. Переможцями І етапу Конкурсу вважаються учасники, які набрали, за
загальним підрахунком найбільшу кількість балів.

3. Під час проведення ІІ етапу журі Конкурсу визначає переможців І, ІІ та
ІІІ ступенів.

4. Переможцям І, ІІ, ІІІ ступеня присвоюється звання ”Переможець
І (ІІ, ІІІ) ступеня щорічного обласного конкурсу з озеленення та благоустрою
навчальних закладів області ”Школа – мій рідний дім” в номінації (назва
номінації)”.
Переможці І, ІІ та ІІІ ступенів Конкурсу нагороджуються відповідними
грамотами.

5. Решта учасників Конкурсу нагороджуються грамотами за активну
участь у Конкурсі за номінацією.

6. Затвердження списку переможців Конкурсу здійснюється наказом
Департаменту.

7. Підприємства, установи та організації, а також фізичні особи можуть за
власний рахунок встановити призи, премії та інші відзнаки учасникам
Конкурсу за погодженням із обласним організаційним комітетом.

Додаток 1
до Положення про проведення
щорічного обласного конкурсу з
озеленення та благоустрою
навчальних закладів області
”Школа – мій рідний дім”
(пункт 8 розділу ІІ)

ЗАЯВКА
на участь у щорічному обласному конкурсі з озеленення та благоустрою
навчальних закладів області ”Школа – мій рідний дім”

1.Номінація:_______________________________________________________
2. Навчальний заклад:_______________________________________________
(повна назва навчального закладу, місто або район)

3. Керівник: _______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________
(повна назва місця роботи, посада, контактний телефон)

4. Склад учасників команд (гуртків, учнівських об'єднань):
1. __________________________________________;
(прізвище, ім’я, по батькові, клас)

2.__________________________________________;
3. (…)
5.Перелік звітних матеріалів:_______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Додаток 2
до Положення про проведення
щорічного обласного конкурсу з
озеленення та благоустрою
навчальних закладів області
”Школа – мій рідний дім”
(пункт 15 розділу ІІ)

”Зелений” паспорт закладу
Область ___________________________________________________________
Район _____________________________________________________________
Місто/село _________________________________________________________
Освітній заклад _____________________________________________________
Адреса ____________________________________________________________
Директор __________________________________________________________
Вчитель біології ____________________________________________________
Відповідальний за озеленення

________________________________________

Кількість учнів _____________________________________________________
Загальна площа території ____________________________________________
Площа НДЗД _______________________________________________________
Відділи НДЗД _______________________________________________________
Площа теплиці ______________________________________________________
Кількість та різноманітність видів рослин в теплиці _______________________
Площа шкільного дендропарку ________________________________________
Різноманітність культур дендропарку __________________________________
Площа плодового саду _______________________________________________
Різноманітність культур плодового саду ________________________________
Площа квітників ____________________________________________________
Різноманітність видового складу квітників _______________________________
Кількість кімнатних рослин ___________________________________________
Кількість та різноманітність видів кімнатних рослин ______________________

Додаток 3
до Положення про проведення
щорічного обласного конкурсу
з озеленення та благоустрою
навчальних закладів області
”Школа – мій рідний дім”
(пункт 15 розділу ІІ)

Звіт про роботу колективу навчального закладу
з озеленення території в різні пори року
№
з/п

Періоди

1.

Весняний

2.

Літній

3.

Осінній

Види робіт з
квітковими
насадженнями

Виконання різних
агрозаходів в садах,
скверах, дендропарках

Робота на НДЗД
(польова, овочева
сівозміни)

Інші види робіт

Кількість
учасників

Додаток 4
до Положення про проведення
щорічного обласного конкурсу
з озеленення та благоустрою
навчальних закладів області
”Школа – мій рідний дім”
(пункт 16 розділу ІІ)

Звіт про створення колекції кімнатних рослин, збагачення їх видового складу
№
з/п

Наявність кімнатних
рослин в колекції за
родинами

Динаміка кімнатних рослин в
колекції закладу
(+)

1.
2.
3.

(–)

Спосіб розмноження
кімнатних рослин

Місце
розташування

