Екологічна стежка

Положення про обласний заочний конкурс-огляд

на кращу навчально-виховну екологічну стежку

І. Мета та завдання
1.1. Це Положення визначає порядок проведення обласного заочного
конкурсу-огляду на кращу навчально-виховну екологічну стежку (далі-Конкурс).
1.2. Конкурс проводиться з метою активізації навчально-виховної роботи з питань
охорони природи, пропагування кращого досвіду цієї роботи, створення умов для
виховання особистості та її поведінки в навколишньому середовищі.
1.3. Завданнями Конкурсу є:
виявлення кращого досвіду організації роботи на екологічних стежках;
популяризація екологічних форм екологічної освіти.
1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, де створені та діють екологічні
стежки.
1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює
Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради (далі –ОЕНЦУМ).
1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті ОЕНЦУМ :
www.oencum.if.ua та надсилається електронною поштою у районні (міські) відділи
(управління) освіти не пізніше, ніж за один місяць до початку його проведення.

ІІ. Строки проведення Конкурсу
2.1.Строки та місце проведення Конкурсу визначаються наказом головного управління
освіти і науки облдержадміністрації.

ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу
3.1. Для проведення Конкурсу створюється організаційний комітет (надалі оргкомітет).
Склад оргкомітету затверджується наказом головного управління освіти і науки
облдержадміністрації.
3.2. До складу оргкомітету включаються працівники головного управління освіти і науки
облдержадміністрації, педагогічні працівники ОЕНЦУМу, управління охорони
навколиш¬нього природного середовища в Івано-Франківській області (за згодою).

1/4

Екологічна стежка

3.3.Очолює оргкомітет голова.

Голова оргкомітету:
визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
керує роботою з організації та проведення Конкурсу.
3.4. Члени оргкомітету:
здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;
забезпечують порядок проведення Конкурсу.
3.5. Секретар оргкомітету:
оформляє документи щодо проведення Конкурсу та підведення підсумків;
сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації;
відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення Конкурсу.
ІV. Журі Конкурсу
4.1. Журі Конкурсу формується з числа працівників головного управління освіти і науки
облдержадміністрації, педагогічних працівників ОЕНЦУМу, управління охорони
навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області (за згодою).
4.2. Кількість членів журі не може бути меншою, ніж п’ять осіб.
4.3. Склад журі затверджується наказом головного управління освіти і науки
облдержадміністрації.
4.4. Журі очолює голова, який організовує та проводить засідання журі, підписує
оцінюючі протоколи.
4.5. Члени журі:
беруть участь в оцінюванні поданих матеріалів учасників Конкурсу; заповнюють оцінюючі
протоколи;
визначають переможців Конкурсу.
4.6. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документації і
матеріалів Конкурсу.
V. Учасники Конкурсу
5.1. До участі в Конкурсі залучаються дитячі та учнівські колективи дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, де створені екологічні стежки та
проводиться відповідна робота.
5.2. Учасники мають право ознайомитися з результатами оцінювання матеріалів
Конкурсу та одержати пояснення щодо критеріїв і об’єктивності їх оцінювання.
5.3.Учасники зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, програми Конкурсу.
VІ. Вимоги до подання матеріалів Конкурсу
6.1.Учасники Конкурсу надсилають на адресу оргкомітету: 76018 м.
Івано-Франківськ, п/с 65, Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради такі матеріали:
паспорт на екологічну стежку (форма - додається);
путівник по екологічній стежці з описом зупинок;
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план роботи на екологічній стежці;
оформлені альбоми, звіти, розгортки, результати дослідницької роботи, фото - та
відеоматеріали.
Матеріали на Конкурс надсилаються в друкованому та електронному вигляді.
VІІ. Критерії оцінювання матеріалів Конкурсу
7.1.Матеріали Конкурсу оцінюються за такими критеріями:
проведення організаційної роботи з оформлення стежки, утримання стежки в
належному стані до 5 балів;
наявність цікавих екскурсійних об'єктів, їх опис - до10 балів;
навчально-виховний аспект - до10 балів;
масова агітаційна та просвітницька робота з громадськістю – до 10 балів);
практична природоохоронна робота - до15 балів.
Максимальна кількість балів, яку може отримати конкурсант – 50 балів.
VІІІ. Визначення, нагородження переможців і призерів
8.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі за кількістю набраних ними
балів.
8.2. Переможцем Конкурсу є навчальний заклад, який набрав найбільшу кількість балів.
Призерами Конкурсу є навчальні заклади, які за кількістю набраних балів зайняли друге
та третє місце.

8.3. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом головного управління
освіти і науки облдержадміністрації.
8.4. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради.
8.5. Керівники навчальних закладів - переможців та призерів Конкурсу нагороджуються
грамотами головного управління освіти і науки облдержадміністрації.
8.6. Відповідні педагогічні працівники нагороджуються грамотами Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської
обласної ради за організацію масово-агітаційної, навчально-виховної, природоохоронної
та просвітницької роботи на екологічній стежці.
ІХ. Умови фінансування Конкурсу
9.1.Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів
ОЕНЦУМ відповідних до кошторисних витрат.

ПАСПОРТ
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навчально-виховної екологічної стежки

Назва стежки ____________________________________________________
Навчальний заклад________________________________________________
Район___________________________________________________________
1. Протяжність маршруту __________ км.
2. Кількість зупинок_________________
3. Назва і короткий опис зупинок___________________________________
________________________________________________________________
4. Рік створення стежки______________________________________

5. Прізвище, ім'я, по-батькові, посада відповідального за створення та роботу по стежці

________________________________________________
________________________________________________________________
6. Використання стежки в навчально-виховному процесі _______________
________________________________________________________________
7. Види природоохоронної роботи, які здійснюються на стежці__________
________________________________________________________________
8. Наявність путівника__________________________
9. До паспорта додати: карту-схему та біолого - географічний опис зупинок маршруту.
Директор навчального закладу _____________________________________
(прізвище, ініціали,) (підпис)
М.П.
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