
Про проведення Х Всеукраїнського 
Зльоту учнівських лісництв 
загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів 
(зі змінами)

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  25
грудня  2015  року  №  1360  «Про  затвердження  Плану  Всеукраїнських  і
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю
на  2016  рік»  (за  основними  напрямками  позашкільної  освіти)  та  від
14.05.2012 № 575 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський зліт
учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів», з
11  по  13  травня  2016  року  в  Черкаській  області  буде  проведений  Х
Всеукраїнський  зліт  учнівських  лісництв  загальноосвітніх  і  позашкільних
навчальних закладів (програма Зльоту додається).

Проведення  зльоту  забезпечується  Національним  еколого-
натуралістичний  центром  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  спільно  з  комунальним  закладом  «Черкаський  обласний  центр
роботи  з  обдарованими  дітьми  Черкаської  обласної  ради»  за  участі
Черкаського  обласного  управління  лісового  та  мисливського  господарства,
Управління  освіти  і  науки  Черкаської  облдержадміністрації  та  Черкаської
обласної ради.

До  участі  запрошуються  команди  учнівських  лісництв  навчальних
закладів, до складу яких входять 5 осіб: 3 учні віком від 13 до 18 років, 1
керівник  учнівського  лісництва,  1  представник  базового  лісового
господарства.
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У  рамках  проведення  зльоту  відбудуться  педагогічні  читання
«Концептуальні  ідеї  трудового  виховання  та  сучасна  освітньо-виховна
практика  в  контексті  педагогічної  системи  В.О.Сухомлинського».  за
підсумками читань буде видано Збірник матеріалів Зльоту. Тези доповідей і
тексти  статей  для  опублікування  у  збірнику  необхідно  надіслати  в
комунальний  заклад  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими
дітьми  Черкаської  обласної  ради»  до  01  квітня  2016  року  на  електронну
адресу:    obdarovaniditu  @  ukr  .  net (з поміткою «Збірник»).

Заявки на участь у Зльоті необхідно надіслати в комунальний заклад
«Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми  Черкаської
обласної  ради»  до  01  квітня  2016  року  на  електронну  адресу:
obdarovaniditu  @  ukr  .  net (зразок  заявки  додається).  Також  необхідно  у  заявці
вказати  повний  перелік  обладнання  і  матеріали,  які  необхідно  для
забезпечення  експозицій  та  презентації  діяльності  учнівського  лісництва
командою  (по  1  столу  для  команди,  мультимедіа  та  ноутбук  на  загальну
презентацію надає комунальний заклад «Черкаський обласний центр роботи з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»).

Заїзд, розміщення та реєстрація делегацій – 11 травня 2016 року до
11.00 год. за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 144, готель «Нива».

Проїзд від Черкаського залізничного вокзалу маршрутними таксі - №
26, 28 до зупинки готель «Нива».

Від’їзд учасників 13 травня 2016 року після 14.00 год. 
Просимо завчасно придбати квитки на зворотній шлях.
Орієнтовна вартість проживання 150 грн./доба. (сніданок включено),

харчування дітей – в межах установлених норм (50.00 грн. х доба).
Харчування  учасників  та  інші  видатки  під  час  Зльоту

за  рахунок  оргвнеску  в  розмірі   80  грн.  з  кожного  учасника  команди
(80 грн. х 5 осіб = 400 грн.), які їх керівники мають здати оргкомітету під час
реєстрації і поселення в готелі.

Витрати  делегацій  на  проїзд,  а  також  проживання  і  харчування
учасників Зльоту здійснюється за рахунок сторін, що їх відряджають.

Відповідальність за життя і здоров’я неповнолітніх учасників заходу
покладається на керівників делегацій заходу.

Додаткова інформація за телефоном (097-222-1185) - контактна особа
Баданюк Валентина Миколаївна.

Директор Л.В.Давиденко
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Програма 
Х Всеукраїнського Зльоту учнівських шкільних лісництв

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
11-13 травня  2016 року (Черкаська область)

11 травня   (середа)
800-1100 Заїзд, реєстрація.

Поселення в готелі «Нива», сніданок в готелі «Нива».

1100-1300 Оформлення виставок та презентацій учнівський лісництв в
комунальному закладі «Черкаський обласний центр роботи з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».

1300-1400 Обід.

1400-1500 Пленарне  засідання  в  актовій  залі  Центру.  Вітання  від
керівників  Черкаської  ОДА,  обласної  ради,  МОН України,
Управління  освіти  і  науки  Черкаської  ОДА,  Черкаського
обласного  управління  лісового  та  мисливського
господарства, голови журі.

1500-1800 Презентація учнівських лісництв України.

1800-1900 Вечеря в ресторані «Колос». 

1900-2100 Вечір знайомств учасників зльоту.

2100 Відпочинок.

12 травня   (четвер)
800-900 Сніданок в готелі «Нива».

900-1200 Захист  науково-дослідницьких  робіт  у  актовій  залі
комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».

1000-1200 Педагогічні  читання:  «Концептуальні  ідеї  трудового
виховання та сучасна освітньо-виховна практика в контексті
педагогічної системи В.О.Сухомлинського».

1200-1300 Обід.
1300-1400 Переїзд до Трушівського НВК Чигиринської районної ради.

1400-1530 Презентація діяльності Трушівського учнівського шкільного



лісництва.  Переїзд  до  ДП  «Чигиринське  лісове
господарство», знайомство з підприємством.

1530-1800 Подорож Чигиринщиною (з відвідуванням Родового маєтку
Б.Хмельницького  і  «Трьох  криниць»  в  селі  Суботів,  1100
річного  дуба  М.Залізняка  і  Мотронинського  монастиря  в
Холодному Яру).

1800-1930 Вечеря у ДП «Чигиринське лісове господарство».

1930-2030 Переїзд до м. Черкаси.

2100 Відпочинок.

13 травня   (п’ятниця )
800-900 Сніданок в готелі «Нива».

900-1100 Оглядова екскурсія містом Черкаси.

1100-1300 Заключна частина.
Підведення  підсумків  і  нагородження  переможців  та
учасників Зльоту.

1300-1400 Обід

1400 Від’їзд  учасників Зльоту.


