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Директорам закладів загальної
середньої освіти

Директорам закладів позашкільної освіти

Про проведення фінального етапу
Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху
“Зелена естафета” 2019-2020 н.р.

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових  заходів  з  дітьми та  учнівською молоддю на 2020 рік  Національним
еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  спільно  з  Комунальним
закладом  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми
Черкаської  обласної  ради»  буде  проведено  з  19  по  21  травня  2020  року  в
Черкаській  області  фінальний  етап  Всеукраїнського  юннатівського
природоохоронного руху “Зелена естафета” 2019-2020 н.р. (далі — Естафета).

Захід започаткований з метою поширення практичної природоохоронної
роботи в закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти;
залучення учнівської молоді до заходів щодо збереження та поліпшення стану
довкілля,  формування  її  життєвих  компетентностей  у  контексті  ідей  сталого
розвитку суспільства.

Відповідно до положення відбірковий (обласний)  етап естафети має бути
проведений до 1 квітня  2020 року.

До  участі  у  фінальному  етапі  Естафети  запрошуються  команди
переможців  відбіркового етапу  у  складі:  2  учні  7-8  класів  закладу  загальної
середньої освіти та  2 вихованці закладу позашкільної освіти відповідного віку,
а також 1 керівник.

За  підсумками  проведення  ІІ  (фінального)  етапу  Всеукраїнського
юннатівського  природоохоронного  руху  “Зелена  естафета”  видається
фотоальбом.  За  підготовку  і  видання  фотоальбому  відповідальність
покладається  на  Комунальний  заклад  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».

Програма фінального етапу Естафети включає:
звіт-презентацію за трьома напрямами (виступ-презентація до 7 хвилин);
- квест;
- індивідуальні тестові завдання.
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Просимо звернути увагу:  до 1 квітня 2020 року надсилати до м. Черкаси
на електронну адресу: obdarovaniditu@ukr.net: 
-  інформаційний  звіт   про  проведену  природоохоронну  роботу  закладом-
учасником фіналу;
- заявку про учасників;
- вид транспорту і час прибуття.

Керівнику   делегації  необхідно   мати   наказ   обласного   управління
(департаменту)  освіти  і  науки  облдержадміністрації  зі  списком учасників  та
покладанням відповідальності  за здоров’я та життя дітей під час проведення
заходу  на керівника делегації.

Учасникам  мати медичну довідку про стан здоров’я.
Заїзд учасників Естафети — 19 травня 2020 року до 12:00 за адресою: м.

Черкаси, вул. Смілянська, 144 (готель «Нива»).
Від’їзд – 21 квітня після 13:00.  Просимо завчасно придбати квитки на

зворотний  шлях.  Витрати  на  відрядження,  проживання,  харчування
здійснюються за рахунок організації, що відряджає.

Орієнтовні витрати на проживання:
- діти 400 грн. за добу на 1 особу;
- керівники 500 грн. за добу на 1 особу.
- харчування  за рахунок сторони, яка приймає.

Довідки  за  телефонами:  у  м.  Києві  — тел.  (044)  430-43-90  (контактна
особа від НЕНЦ – Радченко Тамара Дмитрівна, e-mail: radchenko@nenc.gov.ua); 
у  м.  Черкаси  —  моб.  тел.  (097)  222-1185  (контактна  особа  —  Баданюк
Валентина Миколаївна).

З повагою

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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