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Директорам закладів позашкільної
освіти, керівникам музеїв хліба та
куточків бережливого ставлення до
хліба
Про проведення І відбіркового етапу
Всеукраїнського фестивалю «Скарбниця
народної духовності» (тема заходу –
«Українська паляниця»)
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019
№
1498 Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямками
позашкільної освіти) Національний еколого - натуралістичний центр учнівської
молоді проводить І відбірковий етап Всеукраїнського фестивалю «Скарбниця
народної духовності» (тема заходу – «Українська паляниця»). Положення про захід –
на сайті www.nenc.gov.ua.
І етап – відбірковий (заочний) відбудеться до 18 вересня.
До участі в заході запрошуються команди загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів. До складу команди входять 7 осіб: 6 учасників із числа учнів
(вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів і вихованців (учнів, слухачів)
позашкільних навчальних закладів та 1 керівник.
Для участі в І відбірковому етапі Фестивалю до 18 вересня 2020 року на
поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул.
Вишгородська, 19, м. Київ, 04074, або на електронну адресу: domracheva@nenc.gov.ua
(тема листа: «Скарбниця»), надіслати такі конкурсні матеріали:
заявка за формою (зразок заявки в Положенні про проведення Фестивалю);
відеоролик проведення регіонального обряду пов’язаного з природою;
відео огляд, презентація музею хліба та куточку бережливого ставлення до
хліба (презентація у PowerPoint або альбом, видавнича продукція (буклет,
тощо).
На підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір учасників
фінального (очного) етапу Фестивалю. Результати відбору будуть оприлюднені до 30
вересня 2020 року на сайті: www.nenc.gov.ua.
Додаткова інформація – за тел.: (044) 430-04-91. Координатор конкурсу:
Козленко В.П., методист НЕНЦ (тел: 430-04-91;096 0464695).

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

Додаток
до Положення про Всеукраїнський фестиваль
«Скарбниця народної духовності»
(пункти 3, 7 розділу V)
ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському фестивалі «Скарбниця народної духовності»
__________________________________________________________________
(найменування навчального закладу)
№ Прізвище, ім’я, Дата народження
Вік
Назва творчого
з/п
по батькові
(число, місяць, учасника
учнівського
учасника
рік)
об’єднання
1
2
3
4
5
6
Керівник команди: _________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_____________________________________________________________
(посада)
__________________________________________________________________
(контактний телефон, електронна адреса)
Регіональний обряд, пов’язаний із природою, який представлятиме команда:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Стисла характеристика експонатів виставки: ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________
(керівник закладу)
М. П.
(за наявності)

_________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

