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Положення
про відкритий рейтинг якості позашкільної освіти«Золота когорта позашкільників»

І. Загальні положення
1. Рейтинг проводиться з метою виявлення творчо працюючих педагогічних колективів
позашкільних навчальних закладів: розповсюдження передового
педагогічного досвіду, пошуку інноваційних ідей щодо оновлення змісту навчання та
виховання дітей, публічного визнання внеску позашкільних навчальних закладів в
розвиток системи освіти, формування іміджу позашкільних навчальних закладів.
2. Для відкритого Рейтингу створюється Організаційний комітет.
3. Оргкомітет складається з голови комісії, заступника голови комісії, секретаря та членів
Оргкомітету.
ІІ. Порядок проведення рейтингу і оформлення матеріалів
1. Рейтинг проводиться в три тури.
2. Перший тур Рейтингу (заочний) проводиться з 25 листопада до 15 грудня.
Учасники, позашкільні навчальні заклади, надсилають Заявку, Концепцію,Програму
розвитку, узагальнений досвід реалізації одного з пріоритетних напрямів розвитку
позашкільної освіти (далі Матеріали) на адресу Оргкомітету(074 Київ, вул. Вишгородська,
19, Національний еколого-натуралістичний центр).
3. Усі Матеріали подаються українською мовою в друкованій та електронній версії.
4. Електронну версію надсилати за адресою: nenc@nenc.gov.ua
5. Для розгляду представлених Матеріалів на першому турі Оргкомітет створює
Експертну комісію (далі Комісію) та затверджує регламент її роботи. До складу Комісії
входять спеціалісти, які мають великий досвід практичної та наукової роботи в системі
позашкільної освіти, володіють навичками експертизи і конкурсних змагань
всеукраїнського рівня.
6. Комісія проводить експертизу Матеріалів за такими критеріями:
- унікальність та інноваційний потенціал діяльності позашкільного навчального
закладу;
- результативність діяльності позашкільного навчального закладу;
- ефективність використання освітніх, виховних методик та технологій у
позашкільному навчальному закладі;
- ефективність взаємодії позашкільного навчального закладу з
батьками,випускниками, державними та громадськими організаціями, науковими
установами, вищими навчальними закладами;
- загальне враження від отриманої інформації.
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Максимальна кількість балів – 100.
7. Три учасники, які набрали найбільшу кількість балів за результатами експертизи
матеріалів, оголошуються лауреатами рейтингу і запрошуються до участі у другому турі.
8. Другий тур (очний) проводиться на базі Національного еколого-натуралістичного
центру у грудні поточного року. У другому турі приймають
участь лауреати Рейтингу. Учасника представляє команда, до складу якої обов`язково
входять: керівник позашкільного навчального закладу, методист, керівник гуртків,
завідувач відділу організаційно-масової роботи (методист), представник органу
юннатівського самоуправління.
9. Для оцінки завдань Рейтингу другого туру Оргкомітет створює журі і затверджує
регламент його роботи. До складу журі входять представники Міністерства освіти і
науки України, керівники позашкільних навчальних закладів, вчені, методисти, керівники
творчих учнівських об’єднань, юннати, працівники інформаційних видань, підприємці.
10. У другому турі учасники виконують такі конкурсні завдання:
1) творча презентація позашкільного навчального закладу (регламент 20 хвилин);
2) прес-конференція (регламент 10 хвилин).
Журі оцінює виконання завдань за такими критеріями:
- творча презентація позашкільного навчального закладу: адекватність творчої
- презентації заявленій програмі розвитку позашкільного навчального закладу,
- вміння працювати в команді, оригінальність творчої презентації за
структурою,глибина змісту, ілюстративність (фото- та відеоматеріали). Максимальна
кількість балів – 100; прес-конференція:
- впевненість виступу учасника, емоційність,
- яскраво виражений лідерський потенціал. Максимальна кількість балів – 30.

11. Три лауреати, які набрали найбільшу кількість балів за результатами оцінки
конкурсних завдань другого туру, визначаються переможцями Рейтингу.
12. Третій тур (очний) проводиться у грудні поточного року серед переможців Рейтингу.
13. Оцінку завдань Рейтингу третього туру оцінює журі у тому ж складі, що й
другого туру.
14. На третьому турі Рейтингу учасники виконують завдання – захист проекту виховної
роботи.
15. Журі оцінює виконання конкурсного завдання за такими критеріями:
- актуальність, системність, ефективність, інноваційність.

Максимальна кількість балів 50.
16. Переможець Рейтингу, який набрав найбільшу кількість балів за результатами оцінки
рейтингового завдання третього туру, оголошується абсолютним переможцем
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відкритого Рейтингу «Золота когорта позашкільників».
ІІІ. Підведення підсумків Рейтингу
Всі лауреати Рейтингу нагороджуються Почесними дипломами.
Переможцям Рейтингу вручається головний приз «Золота Ніка» та табличка для
встановлення на фасаді приміщення позашкільного навчального закладу.
Оргкомітет нагороджує учасників Рейтингу спеціальними дипломами за кращі буклети,
оригінальні відеоматеріали, емблеми, герби, друковані видання, сайти в Інтернеті.
Призи, грошові премії лауреатам та переможцям Рейтингу встановлюються
засновниками Рейтингу та зацікавленими організаціями.
Матеріали Рейтингу друкуються у фахових виданнях, розміщуються на сайті
Національного еколого-натуралістичного центру.
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