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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
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Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 

 

______________ 

 

Погоджено на  

педагогічній раді НЕНЦ 

(протокол № 4 від 15 грудня 2021) 

 

Положення  

про проведення Всеукраїнського конкурсу зовнішнього озеленення закладів 

освіти «Парад квітів біля школи» 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу 

«Парад квітів біля школи» (далі – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводиться щороку в заочній формі з метою залучення дітей та 

підлітків до благоустрою території, закладки та створення на території 

навчального закладу квітників, розаріїв та клумб різних типів, збільшення 

видового та кількісного складу квітково-декоративних рослин в зовнішньому 

озелененні закладів загальної середньої та позашкільної освіти.  

1.3. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України 

(далі – НЕНЦ ). 

1.4. Основними завданнями Конкурсу є: 

 активізація роботи закладів загальної середньої та позашкільної освіти по 

благоустрою та покращення стану їх зовнішнього озеленення;  

 спрямування зусиль навчальних закладів на спільні практичні дії по 

оздоровленню навколишнього середовища та благоустрою прилеглої 

території; 

 розвиток в учнів почуття дбайливого господаря закладу, в якому вони 

навчаються; 

 залучення учнівської молоді до озеленення та впорядкуванню території   

навчальних закладів та закладів соціальної сфери; 

 залучення дітей та підлітків до розробки проєктів озеленення навчальних 

закладів та практичне впровадження цих проєктів. 
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 Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів, 

вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

 Інформацція про проведення Конкурсу розміщується на офіційному вебсайті 

НЕНЦ https:/nenc.gov.ua 

 

ІІ. Учасники конкурсу 

2.1. До участі у конкурсі запрошуються учні, вихованці творчих учнівських 

об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

 

ІІІ. Умови проведення Конкурсу 

 

3.1. Конкурс проводиться щорічно у два етапи, в заочній формі. 

І етап – регіональний (обласний), підводяться підсумки обласними 

оргкомітетами з 01 по 30 листопада; 

ІІ етап – Всеукраїнський (фінальний). Протоколи та роботи переможців І етапу 

Конкурсу надсилаються до 15 грудня поточного року на адресу: 

04074 м.Київ, вул.Вишгородська,19 Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді (лабораторія квітникарства). 

3.2. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних» 

ІV. Вимоги до матеріалів та критерії оцінювання робіт учасників 

Конкурсу  

4.1. Для участі в Конкурсі надсилаються звіти про впровадження проєктів 

зовнішнього озеленення закладів освіти, які мають супроводжуватись 

фотоматеріалами. 

4.2. Конкурсні роботи оцінюються за наступними критеріями: 

- актуальність запропонованого проєкту зовнішнього озеленення території 

закладу; 

- змістовність та естетичний рівень оформлення роботи; 

- наявність колекції квітково-декоративних рослин на території закладу; 

- розкриття змісту роботи та її результативність. 
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V. Організаційний комітет Конкурсу 

 

5.1  Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет. Склад організаційного комітету затверджується наказом НЕНЦ. 

 

5.1. До складу організаційного комітету входять голова, секретар та його 

члени, які є працівниками Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, громадських 

організацій, науково-педагогічними працівниками інших навчальних закладів 

(за згодою). 
 

5.2. Члени організаційного комітету: здійснюють організаційну роботу щодо 

проведення Конкурсу; забезпечують порядок проведення Конкурсу. 

 

5.3. Секретар організаційного комітету оформляє документацію щодо        

проведення Конкурсу та підбиття його підсумків; сприяє висвітленню 

результатів Конкурсу в засобах масової інформації; відповідає за зберігання 

документів та матеріалів. 

VІ. Журі Конкурсу 

6.1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності 

оцінювання робіт учасників та визначення переможців і призерів Конкурсу. 

 

6.2. Журі формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти. 

 

VІІ. Визначення переможців 

7.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі за загальною 

кількістю набраних ними балів. 

7.2. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів. 

7.3. Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли 

другі та треті місця. 

7.4. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються грамотами Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 

науки України. 

7.5. Переможці Конкурсу нагороджуються путівками до Всеукраїнського табору 

«Юннат».  
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