ПОЛОЖЕННЯ
про культиваційні споруди захищеного ґрунту
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Культиваційні споруди захищеного ґрунту є складовою частиною навчальнодослідної земельної ділянки та створюються для проведення навчальних і практичних занять,
передбачених навчальними програмами з природознавства, біології, трудового навчання,
організації позакласної, позашкільної, дослідницької, природоохоронної роботи,
продуктивної праці вихованців (учнів, слухачів), вирощування овочевих і квітководекоративних рослин, розсади, розмноження плодово-ягідних і декоративних рослин.
До культиваційних споруд захищеного ґрунту відносяться парники, теплиці,
оранжереї, зимовий сад. Культиваційні споруди захищеного ґрунту можуть бути й інших
видів і типів.
1.2. Культиваційні споруди захищеного ґрунту (далі - об'єкт захищеного ґрунту)
можуть функціонувати при всіх типах загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету
Міністрів України від 14.06.2000 № 964) та Положення про позашкільний навчальний заклад
(постанова Кабінету Міністрів України від постанова від 06.05.2001 № 433).
1.3. Найбільш оптимальною формою об'єкту захищеного ґрунту в умовах діяльності
навчального закладу є теплиця. Розміри теплиці залежать від місцевих умов та стану
матеріально-технічного забезпечення навчального закладу.
II. КЕРІВНИЦТВО ОБ'ЄКТОМ ЗАХИЩЕНОГО ГРУНТУ
2.1. Керівником об'єкту захищеного ґрунту призначає директор закладу з числа
педагогічних працівників на правах завідувача.
2.2. Завідувач об'єкту захищеного ґрунту:
складає річний план роботи та веде необхідну документацію (каталог рослин, журнал
дослідницької роботи, журнал обліку та руху рослин, журнал
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інструктажу з техніки безпеки);
створює належні умови для проведення занять з вихованцями (учнями, слухачами),
дослідницької, природоохоронної роботи, продуктивної праці вихованців (учнів, слухачів),
вирощування овочевих і квітково-декоративних рослин, розсади, розмноження плодовоягідних і декоративних рослину;
забезпечує виконання річного плану роботи, підводить підсумки роботи;
забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та
протипожежних норм, техніки безпеки, а також здійснює нагляд за станом і безпечною
експлуатацією обладнання, інвентаря;
забезпечує безпечне зберігання добрив, біологічних препаратів, засобів захисту
рослин і стимуляторів росту відповідно до правил техніки безпеки;
двічі на рік проводить інвентаризацію наявних об'єктів рослинного світу.
2.3. Оплата праці за завідування об'єктом захищеного ґрунту здійснюється відповідно
до наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці затвердження
схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ» (із змінами).
III. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НА ОБ'ЄКТАХ ЗАХИЩЕНОГО ГРУНТУ
3.1. Основними напрямами діяльності вихованців (учнів, слухачів) на об'єктах
захищеного ґрунту є:
вирощування квітково-декоративних і овочевих культур (розсади); живцювання плодовоягідних та декоративних рослин; спостереження за ростом і розвитком рослин;
проведення дослідницької роботи згідно з навчальними програмами з
природознавства, біології, трудового навчання, роботи творчих учнівських об'єднань
еколого-натуралістичного спрямування.
3.2. Практичні роботи в закритому ґрунті проводяться на основі знань, які
набуваються учнями в процесі вивчення основ природничих наук, з широким використанням
досягнень сучасної науки та досвіду вирощування квітково-декоративних, плодово-ягідних
та овочевих культур (розсади).
3.3.
Навчально-виховна
робота
на
об'єктах
захищеного
ґрунту
здійснюється за річним планом, який передбачає проведення дослідницької
роботи, практичних занять та екскурсій. План роботи складається з таких
розділів:
планування площі об'єкту захищеного ґрунту;
зміст і організація роботи (перелік рослин, що вирощуються в теплиці, план
вирощування рослин, рекомендованих для куточків живої природи, тематика дослідницьких
робіт);
педагогічний супровід діяльності вихованців (учнів, слухачів);
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матеріальне забезпечення роботи на об'єкті захищеного ґрунту (визначення потреб в
інвентарі, обладнанні, добривах, посівному та посадковому матеріалах).
IV. ОХОРОНА ПРАЦІ ВИХОВАНЦІВ (УЧНІВ, СЛУХАЧІВ)
4.1. Робота з охорони праці вихованців (учнів, слухачів) ведеться відповідно до
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 01.08.2001 № 563, зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.11.2001 за №
969/6160 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від
20.11.2006 № 782) і згідно з Правилам охорони праці в сільському господарстві,
затверджених наказом Міністерства сільського господарства і продовольства від 27.10.1995
№291.
4.2. Відповідальність за життя та здоров'я вихованців (учнів, слухачів) під час роботи
на об'єктах захищеного ґрунту несе керівник навчального закладу.
Вчителі, спеціалісти сільського господарства, які залучені до керівництва роботою на
об'єктах захищеного ґрунту, здійснюють контроль за дотриманням трудового законодавства,
правил, норм, інструкції з техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.
4.3. На кожному об'єкту захищеного ґрунту повинна бути розроблена та затверджена
директором закладу Інструкція з техніки безпеки (окремо з усіх видів робіт, що
проводяться).
4.4. До практичних робіт за згодою батьків допускаються учні 5-12 класів, які
пройшли медичний огляд і не мають протипоказань до роботи на об'єктах захищеного
ґрунту.
4.5. Тривалість роботи вихованців (учнів, слухачів) на об'єктах закритого ґрунту
становить:
для учнів 5-6 класів - не більше 1 год. на тиждень; для учнів 7-8 класів - не більше 3 год. на
тиждень; для учнів 9-12 класів - не більше 4 год. на тиждень.
4.6. Роботи на об'єктах захищеного ґрунту виконуються згідно з ГОСТом 12.1.008-76
«Біологічна безпека».
4.7. Мінеральні добрива, біологічні препарати, засоби захисту рослин і стимулятори
росту зберігаються в окремому приміщенні, до якого немає вільного доступу. Кожний
препарат зберігається в закритій тарі з етикеткою, на якій зазначається назва препарату.
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4.8. Приготування розчинів мінеральних добрив і підживлення рослин виконують
учні 7-12 класів. Вони повинні бути забезпечені спецодягом (халатами, фартухами, гумовими
рукавицями), який зберігається в спеціальній шафі приміщень об'єкту захищеного ґрунту, і
відповідним приладдям та інвентарем (терезами, мірним посудом, совками, шпателями,
миючими засобами, рушниками тощо).
4.9. Під час роботи на об'єктах захищеного ґрунту не дозволяється працювати
незахищеними руками. Для прополювання та розпушування ґрунту необхідно
використовувати спеціальне обладнання (сапи, розпушувачі, совки, тощо).
4.10. Застосування отрутохімікатів на об'єктах захищеного ґрунту забороняється.
Для боротьби зі шкідниками, хворобами та бур'янами використовують агротехнічні й
біологічні методи. Обробку рослин біопрепаратами проводить технічний персонал.
Вихованців (учнів, слухачів) не беруть участі в обробці.
4.11. Під час перенесення добрив, ящиків з розсадою чи горщиків з квітами
необхідно дотримуватись правил техніки безпеки щодо перенесення вантажів (ДНАОП 0.033.29-96 "Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми").
4.12. Санітарну обробку об'єктів захищеного ґрунту, знезараження ґрунту проводять
технічні працівники навчального закладу один раз на рік, не пізніше як за ЗО днів до початку
навчального року.
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