ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
04. 12. 2015

м. Дніпропетровськ

№

811

/0/212-15

Про підсумки обласного конкурсу
,,Школа – мій рідний дім”
Відповідно до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації
від 30 березня 2015 року № 215/0/212-15 ,,Про проведення обласного конкурсу
„Школа – мій рідний дім”, з метою опанування учнівською молоддю сучасної
культури садівництва, покращення озеленення закладів освіти, активізації
роботи по садово-парковому мистецтву, залучення учнів до озеленення
територій навчальних закладів, до роботи на навчально-дослідних земельних
ділянках, проведення профорієнтації та трудового виховання комунальним
закладом освіти „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді” з 30 березня по 20 листопада 2015 року проведено обласний конкурс
по озелененню закладів освіти ,,Школа – мій рідний дім” (далі – Конкурс).
За результатами проведення вищезазначеного заходу
НАКАЗУЮ:
1. Взяти до відома аналітичну довідку щодо проведення обласного
конкурсу по озелененню закладів освіти „Школа – мій рідний дім” (додаток 1).
2. Затвердити протокол засідання обласного журі по підведенню
підсумків Конкурсу (додаток 2).
3. Нагородити
грамотами
департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації (далі – грамоти) навчальні заклади освіти за активну
участь, навчальні заклади, які стали переможцями, - грамотами та цінними
призами відповідно до списків (додаток 3,4).
4. Керівникам органів управління освітою (за згодою) вжити заходів щодо
забезпечення подальшої участі загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів у Конкурсі.
5 .Завідувачу інформаційним прес-сектором вищого комунального
навчального закладу „Дніпропетровський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти” Заржицькій Е.І. (за згодою) забезпечити висвітлення цього
наказу на сайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
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6. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на
головного спеціаліста відділу дошкільної, позашкільної освіти та соціального
захисту Федорченко К.Є., контроль – на начальника управління дошкільної,
позашкільної та загальної середньої освіти Середню В.Г.

Виконуюча обов’язки
директора департаменту освіти і
науки облдержадміністрації

Н.В. ЛИТВИНЕНКО

Додаток 1
до наказу департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
04. 12. 2015 № 811 /0/212-15

Аналітична довідка
про підсумки проведення обласного конкурсу по озелененню закладів
освіти „Школа – мій рідний дім”
З метою покращення озеленення закладів освіти, вивчення
пріоритетних напрямків у формуванні сучасного інтер’єру навчальних
закладів, ознайомлення з новими тенденціями в галузі ландшафтного
дизайну та декоративного садівництва, формування високого рівня екологоестетичної культури учнів з 1 березня по 20 листопада 2015 року
комунальний заклад освіти „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей
та учнівської молоді” проводив обласний конкурс „Школа – мій рідний дім”
(далі - Конкурс) за номінаціями: „Школа – мій рідний дім”, „Галерея
кімнатних рослин”, „Парад квітів біля школи” та „Юннатівський зеленбуд”.
У зазначеному заході взяли участь заклади освіти з 9 міст:
Вільногірська, Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Жовті Води, Кривого
Рогу, Нікополя, Новомосковська, Павлограда,
Синельникового та
14 районів: Васильківського, Верхньодніпровського, Дніпропетровського,
Криворізького,
Криничанського,
Магдалинівського,
Межівського,
Нікопольського, Павлоградського, Синельниківського, Солонянського,
Софіївського, Томаківського, Царичанського.
У Конкурсі взяли участь загальноосвітні, позашкільні і дошкільні
навчальні заклади освіти. При підведенні підсумків Конкурсу враховувалися:
звітні матеріали закладів освіти у паперовому та електронному варіантах,
стан зовнішнього та внутрішнього озеленення, наявність план-схеми з
розташуванням клумб, алей, пам’ятників, дендропарку тощо, наявність
колекцій рослин, інформації по агротехніці вирощування, науковий підхід по
догляду за рослинами, сезонні зміни, реалізація проектів по озелененню
інтер’єру та ландшафтному дизайну. Крім того обласним оргкомітетом
Конкурсу були проведені інструктивно-методичні виїзди до мм. Нікополя,
Жовті Води, Дніпропетровського, Криворізького,
Криничанського,
Магдалинівського районів, під час яких розглядались питання озеленення
закладів освіти, надавались рекомендації щодо роботи на навчальнодослідних земельних ділянках (далі - НДЗД), клумбах, дендропарках, садах.
Слід відмітити, що за останній час в деяких закладах освіти
проводяться зміни в окремих відділах НДЗД: польовий та овочевий відділи
замінюються на квітково-декоративний, дендропарк або сад. Така ділянка
вже не буде відповідати Положенню про НДЗД, яке затверджено наказом
Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року №68 „Про

затвердження Положення про учнівські навчально-дослідні земельні
ділянки”.
За звітній період загальноосвітніми і позашкільними закладами освіти
проведено велику різнопланову роботу. Це трудові десанти по
впорядкуванню та благоустрою територій закладів, пам’ятників, місць
військової слави, зон відпочинку, робота на НДЗД, організація літньої
практики, догляд за кімнатними квітами, проведення різних акцій та
операцій.
Так, у м. Дніпродзержинську в межах трудової акції „Юннатівський
зеленбуд” взяли участь 34 заклади освіти, охоплено 3215 осіб, було
висаджено 23 дерева, 220 кущів, квітників на площі 9350 м2, крім того
впорядковані території Центрального міського парку культури та відпочинку,
Лівобережного парку, парку Соцмістечка. Площа впорядкованих парків,
скверів, алей – 34 га. Протягом літа проводилась робота по підтриманню
належного стану зелених насаджень пришкільних територій: полив,
підживлення та підпушування висаджених рослин, трудові десанти по
прополці та знищенню карантинних бур’янів.
Слід відзначити, що у більшості шкіл подвір’я має привабливий вигляд,
вдало розташовані та оформлені квітники особливо у навчально-виховних
комплексах №36, № 26 середніх загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів №19,
10, 42.
У м. Дніпропетровську чималу роботу було проведено у середніх
загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів №46, 34, 101, 89, 31, навчальновиховному комплексі №104, комунальному закладі освіти „Спеціалізована
школа №115”, території яких засаджені квітково-декоративними рослинами,
які квітують протягом весняно-осіннього періоду.
Юннати навчально-виховного комплексу №102 щорічно висаджують
однорічні квіти та поновлюють за потребою багаторічні біля пам’ятника
загиблим краснопільчанам. В комунальному позашкільному навчальному
закладі „Станція юних натуралістів” Дніпропетровської міської ради багато
уваги приділяється національному вихованню юннатів. При створенні клумб
вдало використовуються рослини-символи України: чорнобривці, мальва,
барвінок, які в ансамблі з тином прикрашають заклад.
Крім цього, в цьому році гуртківцями всіх вікових категорій було
закладено калиновий гай та ділянку декоративних кущів. Посадковий
матеріал для створення ландшафтних груп був наданий батьками гуртківців
та Ленінським лісництвом.
У Криворізькому районі в травні створено сквери у Лозуватській
середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 та Валівській середній
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів загальною площею 1,6 га. Висаджено 76
дерев, 42 кущі, закладені квітники на площі 230 м2.
У загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах району
постійно проводиться догляд за кімнатними рослинами та створюються живі
куточки природи. В Нікопольському районі в Павлопільській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів посаджено 60 дерев, розбито 11 клумб,

в Менжинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів було впорядковано
територію площею 2,6 га, пам’ятник загиблим воїнам, висаджено 15 дерев,
7 кущів.
У Теплівській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Криничанського району на згадку про тих, чия юність була обпалена війною,
учнями 10-11 класів було закладено яблуневий сад.
Аналізуючи досвід закладів освіти по зазначеному конкурсу, можна
відмітити, що робота по благоустрою шкіл в багатьох школах має системний
підхід, до роботи залучаються вчителі і органи учнівського самоврядування.
У процесі втілення проектів відбувається процес соціалізації учнівської
молоді і, як показала практика, діяльність учнів по озелененню школи
змінила ставлення дітей до закладу, сприяла творчому підходу і вихованню
любові до природи і її збереженню. Багато уваги озелененню пришкільних
територій та класних кімнат приділяється в комунальних закладах Зорянська,
Любимівська, Новоолександрівська загальноосвітні середні школи І-ІІІ
ступенів Дніпропетровського району.
Учні та викладачі
комунального закладу Сурсько-Литовська
загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів вже не один рік працюють над
створенням цікавих топіарних композицій з шовковиці, бересту, клену,
форзиції, які роблять заклад привабливим.
У багатьох закладах освіти створені зимові сади, „Галереї кімнатних
рослин” з паспортами і рекомендаціями догляду за кожною рослиною.
Заслуговує на увагу в цьому напрямку робота в Вільногірській
загальноосвітній школі №5, Ковпаківській
загальноосвітній школі
Магдалинівського району, Майській середній загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів
Синельниківського
району,
комунальному
закладі
„Першотравенська
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”
Верхньодніпровського району, комунальному закладі освіти „Жданівська
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради”.
Серед кращих – комунальний позашкільний навчальний заклад
„Станція юних натуралістів Жовтневого району” м. Кривого Рогу,
комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних натуралістів”
м. Павлограда.
Під час проведення обласного конкурсу „Школа – мій рідний дім” в
багатьох закладах освіти були проведені серед учнів конкурси малюнків
улюблених квітів, віршів та творів про рідну школу, конкурси на краще
озеленення кабінетів та фойє.

Головний спеціаліст відділу
дошкільної, позашкільної освіти
та соціального захисту

К.Є. ФЕДОРЧЕНКО

Додаток 2
до наказу департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
04. 12. 2015 № 811 /0/212-2015
ПРОТОКОЛ
засідання журі по підведенню підсумків
проведення обласного конкурсу по озелененню закладів освіти
„Школа – мій рідний дім”
від 17.11.2015 року
Присутні особи:
ЗАЙЦЕВА
Ірина
Олексіївна

доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології та
інтродукції рослин факультету біології, екології та медицини
Дніпропетровського
національного
університету
ім.
О.Гончара, керівник гуртка комунального закладу освіти
„Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської молоді”, голова журі;

ІВАНУС
Алла
Василівна

методист з сільськогосподарського напряму роботи
комунального
закладу
освіти
„Обласний
екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, член
журі;

КРИВУЛЯ
Ірина
Григорівна

керівник гуртка комунального закладу освіти „Обласний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”,
член журі.

Черга денна:
Підведення підсумків обласного конкурсу по озелененню закладів освіти
„Школа – мій рідний дім”(далі – Конкурс).
СЛУХАЛИ:
Іванус А.В., методиста комунального закладу освіти „Обласний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, яка доповіла про участь
загальноосвітніх та позашкільних закладів області в Конкурсі.
Вона відзначила, що обласний конкурс „Школа – мій рідний дім”
проводився з метою опанування учнівською молоддю сучасної культури
садівництва, покращення озеленення закладів освіти, активізації роботи по
садово-парковому мистецтву, залучення учнів до озеленення територій
навчальних закладів. Конкурс проводився по номінаціях: „Школа − мій рідний
дім”, „Галерея кімнатних рослин”, „Парад квітів біля школи” та „Юннатівський
зеленбуд”.
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У зазначеному заході взяли участь заклади освіти з 9 міст та 14
районів області. До обласного організаційного комітету було подано 98 робіт. У
Конкурсі активну участь взяли загальноосвітні та позашкільні заклади
мм. Дніпропетровська, Кривого Рогу, Павлограда, Верхньодніпровського,
Дніпропетровського, Криничанського, Магдалинівського, Межівського,
Нікопольського та Павлоградського районів.
УХВАЛИЛИ:
1. Провести оцінювання робіт учасників та визначити переможців
за найбільшою кількістю балів:
1.1. За критеріями у номінації „Школа – мій рідний дім”:
оригінальність ідеї озеленення, виконавська майстерність – 10 балів (далі
– 1);
сезонні роботи, послідовність, комплексність заходів – 10 балів
(далі – 2);
наявність „зеленого” паспорту, план-схеми озеленення закладу –
10 балів (далі – 3);
оформлення звітних матеріалів, реалізація текстової інформації, повнота
розкриття теми – 10 балів (далі – 4);
оригінальність фото – 10 балів (далі – 5).
Всього
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Заклад

1

Критерії
№
з/п

1
2
3
4
5 6 7
8
1. Комунальний
заклад
освіти
„Криворізька 7,0 6,3 5,7 7,0 7,7 33,7
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів № 125”;
2. Комунальний
заклад
освіти
„Криворізька 5,0
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів № 36”;

0

Місце

9
А

4,0 5,0 5,3 19.3

3. Комунальний
заклад
освіти
„Криворізька 6,7 4,0 4,7 7,0 7,0 29.4
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів №130”;

А

4. Комунальний позашкільний навчальний заклад 6,7 9,0 6,0 8,0 8,7 38,4
„Станція
юних
натуралістів
№ 2”
м. Дніпропетровська;

ІІІ

5. Комунальний дошкільний навчальний заклад № 25 8,0 7,7 6,0 8,0 8,0 37,7
загального розвитку м. м. Кривий Ріг;

А

6. Комунальний
заклад
педагогічна гімназія”;

„Криворізька 8,0 5,0 7,7 9,0 8,0 37,7

А

7. Комунальний позашкільний навчальний заклад 6,0 4,3 7,0 7,7 10 35,0
„Центр дитячої та юнацької творчості „Дружба”
м. Кривий Ріг;

А

8. Комунальний заклад освіти „Спеціалізована школа 8,0 8,0 9,0 8,3 9,0 42,3
№115” м. Дніпропетровськ;

ІІ

освіти

9. Комунальний
заклад
освіти
„Криворізька 4,0 3,0 4,0 3,7 3,7 18,4
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів № 21 ”;

3

1
2
3
4
5 6 7
8
10. Комунальний заклад освіти „Загальноосвітній 3,0 3,7 4,0 3,0 3,0 16,7
навчальний заклад №122 І − ІІІ ступенів”;

9

11. Комунальний
заклад
освіти
„Кіровська 5,7 6,7 3,0 4,0 7,0 26,4
загальноосвітня середня школа І − ІІІ ступенів № 2”
Дніпропетровський район;

А

12. Комунальний заклад „Пушкарівська середня 4,0
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Верхньодніпровський район;

0

3,0 4,0 5,3 16,3

13. Комунальний
заклад
освіти 9,0
„Верхівцевський навчально-виховний комплекс”
Верхньодніпровський район;

0

7,3 8,0 9,3 33,6

14. Комунальний заклад освіти „Казначеївська середня 5,0
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Магдалинівський район;

0

15. Комунальний заклад освіти „Сурсько-Литовська 9,0
середня загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Дніпропетровський район;

0

0

4,0

0

А

9,0

3,7 6,3 6,7 25,7

А

16. Комунальний заклад освіти „Адамівська середня 4,0 4,0 4,0 3,0 5,0 20,0
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Криничанський район;

А

17. Комунальний заклад освіти „Червоноіванівський 4,0
навчально-виховний комплекс” Криничанський
район;

0

4,0 3,0 6,3 17,0

18. Комунальний
заклад
освіти
„Любимівська 7,0 4,3 6,0 4,7 10 32,0
загальноосвітня середня школа І − ІІІ ступенів”
Дніпропетровський район;

А

19. Комунальний заклад освіти „Шевченківська 5,0
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Нікопольський район;

6,0 7,0 5,3 23,3

А

освіти
„Чкаловська 4,7 4,0 3,7 4,0 6,7 23.1
І − ІІІ ступенів”

А

21. Комунальний заклад освіти „Першотравенська 5,0 6,3 5,3 5,7 7,7 30,0
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Нікопольський район;

А

22. Комунальний
заклад
загальноосвітня школа
Нікопольський район;

А

20. Комунальний
заклад
загальноосвітня школа
Нікопольський район;

0

освіти
„Покровська 4,0 7,0 5,3
І − ІІІ ступенів”

0

6,0 22,3

23. Комунальний
заклад
освіти
„Лошкарівська 2,0 3,0 5,0 3,0 4,0 16,0
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Нікопольський район;
24. Комунальний
заклад
освіти
„Борисівська 3,0 0
0 3,7 5,0 11,7
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Нікопольський район;
25. Комунальний
заклад
освіти
„Менжинська 2,0 0 2,0 4,0 4,0 12,0
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Нікопольський район;
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26. Комунальний
заклад
освіти
„Кам’янська 5,3 4,0 4,0 6,3 7,0 26,6
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Нікопольський район;

9
А

27. Комунальний
заклад
загальноосвітня школа
Царичанський район;

освіти
„Ляшківська 5,0
І − ІІІ ступенів”

3,3 5,7 7,0 21,0

А

28. Комунальний
заклад
загальноосвітня
м. Дніпродзержинська”;

освіти
школа

„Середня 5,3 6,7 2,7 5,3 4,0 24,0
№ 42

А

0

29. Комунальний заклад освіти „Болтишська середня 3,0
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Криничанський район;

0

3,0 4,3 6,3 16,6

30. Комунальний заклад освіти „Водянська середня 2,0
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів” Софіївський
район;

0

4,7 4,0 4,0 14,7

31. Комунальний заклад освіти „Спеціалізована школа 5,0
№ 134 гуманістичного навчання та виховання”
м. Дніпропетровськ;

0

32. Комунальний
заклад
загальноосвітня школа
Павлоградський район;

освіти
„В’язівоцька 4,7
І − ІІІ ступенів”

0

6,7 5,0 8,3 24,4

33. Комунальний заклад освіти „Загальноосвітня 6,0
школа І − ІІІ ступенів № 1” м. Синельникове;

0

3,0 4,0 3,7 16,7

34. Комунальний заклад освіти
загальноосвітня школа І −
Нікопольський район;

0

5,0 8,0 18,0

А

„Павлопільська 4,0 5.7 4,0 4,7 7,0 25,4
ІІІ ступенів”

А

35. Комунальний
заклад
освіти
„Середня 6,0 4,7 5,0 5,0 6,7 27,4
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів № 14”
м. Новомосковськ;

А

36. Комунальний позашкільний навчальний заклад 9,3 9,0 9,3 9,0 10 46,6
„Станція юних натуралістів” Жовтневого району
м. Кривий Ріг;

І

37. Комунальний заклад освіти „Спеціалізована 7,0 5,0 6,7 7,0 8,0 33,7
середня
загальноосвітня
школа
екологоекономічного профілю № 142” м. Дніпропетровськ;

А

38. Комунальний заклад освіти „Вишневецька середня 5,0 2,0 4,7 5,7 7,0 24,4
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Синельниківський район.

А

1.2. За критеріями у номінації „Галерея кімнатних рослин”:
оригінальність ідеї озеленення навчальних кабінетів, фойє, коридорів,
виконавська майстерність – 10 балів (далі – 1);
наявність колекції кімнатних рослин – 10 балів (далі – 2);
науковий підхід по догляду за кімнатними рослинами, наявність паспортів
кімнатних рослин – 10 балів (далі – 3);

5

оформлення звітних матеріалів, реалізація
повнота розкриття теми – 10 балів (далі – 4);
оригінальність фото – 10 балів (далі – 5).

текстової

інформації,

1
1.

2
Комунальний заклад освіти „Загальноосвітня
школа І − ІІІ ступенів №5” м. Павлоград;

3
7,0

4 5 6 7
8
7,0 0 4,7 8,0 26,7

9
А

2.

Комунальний заклад „Дитячий екологічний центр
м. Дніпродзержинська”;

4,0

5,7 6,3 5,7 4,0 25,7

А

3.

Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний
комплекс „Дивосвіт” із санаторними групами і
класами еколого-натуралістичний центр „Енергія”
м. Жовті Води;

4,0

4,7 7,0 4,7 3,0 23,4

А

4.

Комунальний
заклад
освіти
„Криворізька
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів № 62”;

6.0

6,0 6.3 7,0 6,0 31,3

А

5.

Комунальний позашкільний навчальний заклад
„Станція юних натуралістів” Тернівського району
м. Кривий Ріг;

6,0

8,7 7,3 7,0 6,7 35,7

А

6.

Комунальний заклад „Нікопольська середня
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів № 25 з
поглибленим трудовим і профільним навчанням”;

4,7

4,0 4,0 5,0 3,7 21,4

А

7.

Комунальний
заклад
освіти
„Криворізька
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів № 125”;

6,0

8,0 6,7 8,0 6,0 34,4

А

8.

Комунальний заклад освіти „Синельниківська
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів № 5”;

6,0

3,7 0

9.

Комунальний
заклад
освіти
„Мар’ївська
загальноосвітня школа І − ІІ ступенів № 1”
Софіївський район;

5,0

7,0 7,7 6,7 3,0 29.4

А

10. Комунальний заклад освіти „Зеленогайська
середня загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Васильківський район;

5,0

5,7 4,7 6,0 4,7 26.1

А

11. Комунальний заклад освіти „Першотравенська
середня загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Верхньодніпровський район;

7,0

6,3 8,7 8,0 7,7 37,7

А

12. Комунальний
заклад
освіти
„Кіровська
загальноосвітня середня школа І − ІІІ ступенів”
Дніпропетровський район;

6,0

5,7 6,7 6,0 7,0 31,4

А

13. Комунальний
заклад
освіти
загальноосвітня школа І −
Павлоградський район;

„Богуславська
ІІІ ступенів

6,3

5,0 1,0 4,3 5,3 21,9

А

14. Комунальний
заклад
освіти
„Любимівська
загальноосвітня середня школа І − ІІІ ступенів
Дніпропетровський район;

7,0

8,3 8,7 8,0 8,7 40,7

ІІ

15. Комунальний заклад освіти „Маломихайлівська
середня загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Криничанський район;

3,0

3,0 0

4,0 5,0 18,7

3,0 7,3 16,3

6
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16. Комунальний
заклад
освіти
загальноосвітня школа І −
Магдалинівський район;

„Ковпаківська
ІІІ ступенів”

17. Комунальний заклад освіти „Болтишська середня
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Криничанський район;

3
6,0

4 5 6 7
8
7,7 6,3 6,7 7,0 33,7

9
А

6,7

5,7 4,0 6,7 6,0 29,1

А

18. Комунальний заклад освіти „Новопетрівська 2,7
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Магдалинівський район;

3.0 3,7 3.0 3.0 15.4

19. Комунальний заклад освіти „Жданівська середня 6,3
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Солонянський район;

7,7 5,7 6,0 6,7 32.4

А

20. Комунальний позашкільний навчальний заклад 5,0
„Станція юних натуралістів” Царичанський район;

5,0 6,7 5,0 6,0 27,7

А

21. Комунальний позашкільний навчальний заклад 6,7
„Станція юних натуралістів” м. Дніпропетровськ;

6,0 6,0 6,3 6,0 31,0

А

22. Комунальний
заклад
освіти
„Криворізька 0
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів №117”;

6,3 6,0 7,7 6,3 26,3

А

23. Комунальний
заклад
загальноосвітня школа
Магдалинівський район;

освіти
„Личківська 7,3
І − ІІІ ступенів”

8,0 8,0 6,3 3,0 32,6

А

24. Комунальний позашкільний навчальний заклад 8,7
„Станція юних натуралістів” м. Павлоград;

7,3 8,0 7,0 7,0 38,0

А

25. Комунальний позашкільний навчальний заклад 7,0
„Станція юних натуралістів Жовтневого району”
м. Кривий Ріг;

8,0 7,7 8,0 8,0 38,7

А

26. Комунальний
заклад
„Новоолександрівська 6,7
загальноосвітня середня школа І − ІІІ ступенів”
Дніпропетровський район;

8,7 8,7 8,7 10 42,8

І

27. Комунальний заклад освіти „Привовчанська 10
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Павлоградський район;

7,0 0

6,0 8,3 31.3

А

28. Комунальний заклад освіти Загальноосвітня школа 8,7
І − ІІІ ступенів №5 м. Вільногірська;
29. Комунальний
заклад
освіти
„Середня 3,7
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів №31”
м. Дніпропетровськ;

6,0 8,3 9,0 8,0 40,0

ІІ

6,0 8,3 5,3 5,0 28,3

А

30. Комунальний заклад „Центр позашкільної освіти” 7,0
Васильківський район;

8,0 6,3 7,0 7,7 36,0

А

31. Комунальний заклад освіти „Майська середня 6,7
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Синельниківський район.

7,0 7,3 8,0 5,7 34,7

А

\
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1.3. За критеріями у номінації:
„Парад квітів біля школи”
оригінальність використання елементів ландшафтного дизайну – 10 балів
(далі – 1);
виконавська та авторська майстерність створення клумб, альпійських
гірок, пергол, рекреаційних зон тощо – 10 балів (далі – 2);
послідовність, комплексність, сезонність робіт – 10 балів (далі – 3);
оформлення звітних матеріалів, реалізація текстової інформації, повнота
розкриття теми – 10 балів (далі – 4);
оригінальність фото – 10 балів (далі – 5).
1
1.

2
Комунальний заклад освіти „Жданівська середня
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Солонянський район;

3
6,3

4
5
6
7
8
9
7,3 6,0 8,7 8,0 36,3 ІІІ

2.

Комунальний
заклад
освіти
„Чумаківська
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Томаківський район;

7,0

6,0 6,7 5,3 6,3 31,3 А

3.

Комунальний позашкільний навчальний заклад
„Станція юних натуралістів” м. Павлоград;

6,0

8,7 7,3 7,7 8,0 37,7 ІІ

4.

Комунальний позашкільний навчальний заклад
„Станція юних натуралістів” Царичанський
район;

6,0

4,7 5,7 6,0 6,3 28,7 А

5.

Комунальний заклад освіти „Загальноосвітня
школа І − ІІІ ступенів №17” м. Павлоград;

6,0

5,3 7,3 6,7 8,0 33,3 А

6.

Комунальний позашкільний навчальний заклад
„Станція юних натуралістів” Жовтневого району
м. Кривий Ріг;

7,3

6,7 8,0 8,7 9,0 39,7 І

7.

Комунальний заклад освіти „Червонопромінська
середня загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Криничанський район;

0

8.

Комунальний позашкільний навчальний заклад
„Станція юних натуралістів” м. Дніпропетровськ;

4,0

5,7 6,0 6,3 7,0 29,0 А

9.

Комунальний
заклад
освіти
„Горянівська
загальноосвітня середня школа І − ІІІ ступенів”
Дніпропетровський район;

5,0

6,3 8,0 8,0 7,7 35,0 А

10.

Комунальний заклад освіти „Любимівська
загальноосвітня середня школа І − ІІІ ступенів”
Дніпропетровський район;

5,0

6,0 8,0 8,0 6,7 33,7 А

11.

Комунальний заклад освіти „Першотравенська
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Магдалинівський район;

6,0

4,7 5,7 6,7 5,7 28,8 А

12.

Комунальний заклад освіти „Будинок школяра”
Софіївський район;

0

7,0 4,7 5,0 4,0 20,7 А

13.

Комунальний заклад освіти „Теплівська середня
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Криничанський район;

0

4,0 4,3 4,3 4,7 17,3

0

7,0 5,7 6,0 18,7

8

1
14.

2
Комунальний
заклад
освіти
„Вербківська
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Павлоградський район;

3
4,0

4
5
6
7
8
9
4,3 6,0 5,7 5,0 25,0 А

15.

Комунальний заклад „Дитячий екологічний центр
м.Дніпродзержинська”.

7,0

6,7 5,7 7,0 6,3 32,7 А

1.4. За критеріями у номінації „Юннатівський зеленбуд”
різноманітність та якість проведених заходів по благоустрою парків,
скверів, алей та участь в них – 10 балів (далі – 1);
створення нових лісопарків, скверів та інших об’єктів зеленого
будівництва, озеленення вулиць, присадибних ділянок – 10 балів (далі – 2);
наявність рекомендацій та досліджень по вирощуванню посадкового
матеріалу декоративних дерев, кущів – 10 балів (далі – 3);
оформлення звітних матеріалів, реалізація текстової інформації, повнота
розкриття теми – 10 балів (далі – 4);
оригінальність фото – 10 балів (далі – 5).
1
1.

2
Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний
комплекс „Загальноосвітній навчальний заклад –
дошкільний
навчальний
заклад”
№26
м. Дніпродзержинськ;

3
7,0

4
5
6
7
8
7.3 8,0 8.7 9,3 40,3

2.

Комунальний позашкільний навчальний заклад
„Станція юних натуралістів Жовтневого району”
м. Кривий Ріг;

0

0

3.

Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний
комплекс №102” м. Дніпропетровськ;

9,0

8,7

4.

Комунальний позашкільний навчальний заклад
„Станція юних натуралістів” м. Павлоград;

8,0

7,7

5.

Комунальний позашкільний навчальний заклад
„Станція юних натуралістів” м. Дніпропетровськ;

6,0

6,0 7,7 8,7 8,3 36,7

ІІІ

6.

Комунальний заклад освіти „Теплівська середня
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Криничанський район;

2,7

4,3

0

7,0 8,7 22,7

А

7.

Комунальний заклад освіти „Червоноіванівський
навчально-виховний комплекс” Криничанський
район;

6,0

7,3

0

6,7 6,7 26,7

А

8.

Комунальний заклад освіти „Маломихайлівська
середня загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Криничанський район;

6,3

5,0

0

5,3 7,3 23,9

А

9.

Комунальний
заклад
освіти
„Зорянська
загальноосвітня середня школа І − ІІІ ступенів”
Дніпропетровський район;

7,0

4,7

0

6,7 6,7 25,1

А

10.

Комунальний позашкільний навчальний заклад
„Станція юних натуралістів” Царичанський
район;

0

0

9,3 8,0 10

9
ІІ

27,3

А

10

8,3 9,0 45,0

І

0

8,0 9,3 33,0

А

5,0 5,7 4,0 14,7

9

1
11.

2
Комунальний позашкільний навчальний заклад
„Станція юних натуралістів Жовтневого району”
м. Кривий Ріг;

3
0

4
0

5
6
7
8
8,0 8.3 9,0 25,3

9
А

12.
.
.

Комунальний позашкільний навчальний заклад
„Центр
еколого-натуралістичної
творчості
учнівської молоді” Дніпропетровський район;

5,0

6.7 8,0 8,0 8,3 36,0

ІІІ

13.

Комунальний заклад освіти „Слав’янська середня
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів”
Межівський район;

0

0

8,3 6,3 7,7 22,3

А

14.

Комунальний заклад освіти „Межівська середня
загальноосвітня школа І − ІІІ ступенів №1”
Межівського району.

0

0

8,3 7,0 8,0 23,3

А

Члени журі:
____________
____________
____________

І.О.Зайцева
А.В.Іванус
І.Г.Кривуля

Додаток 3
до наказу департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
04. 12. 2015 № 811 /0/212-15
СПИСОК
закладів освіти, що стали переможцями
обласного конкурсу по озелененню
„Школа – мій рідний дім”
Номінація: „Школа – мій рідний дім”
1 місце

комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних
натуралістів Жовтневого району” м. Кривого Рогу;

2 місце

комунальний заклад освіти „Спеціалізована школа №115”
Дніпропетровської міської ради;

3 місце

комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних
натуралістів №2” Дніпропетровської міської ради.

Номінація: „Галерея кімнатних рослин”
1 місце

комунальний заклад Новоолександрівська загальноосвітня
середня школа І-ІІІ ступенів Дніпропетровського району;

2 місце

комунальний заклад Любимівська загальноосвітня середня
школа І-ІІІ ступенів Дніпропетровського району.

3 місце

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 м. Вільногірська;

Номінація: „ Парад квітів біля школи”
1 місце

комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних
натуралістів Жовтневого району” м. Кривого Рогу;

2 місце

комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних
натуралістів” м. Павлограда;

3 місце

комунальний
заклад
освіти
„Жданівська
середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної
ради”.

2

Номінація: „Юннатівський зеленбуд”
1 місце

комунальний заклад освіти „ Навчально-виховний комплекс
№102” м. Дніпропетровська;

2 місце

навчально-виховний комплекс „Загальноосвітній навчальний
заклад – дошкільний навчальний заклад” №26
м. Дніпродзержинська;

3 місце

комунальний заклад „Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді” Дніпропетровського району;

Головний спеціаліст відділу
дошкільної, позашкільної освіти
та соціального захисту

К.Є. ФЕДОРЧЕНКО

Додаток 4
до наказу департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
04. 12. 2015 № 811 /0/212-15
СПИСОК
закладів освіти для нагородження грамотами
департаменту освіти і науки облдержадміністрації
за активну участь в обласному конкурсі „Школа – мій рідний дім”
Номінація: „Школа – мій рідний дім”
1. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №125;
2. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №130;
3. Комунальний дошкільний навчальний заклад № 25 загального розвитку
м. Кривого Рогу;
4. Криворізька педагогічна гімназія;
5. Комунальний позашкільний навчальний заклад „Центр дитячої та
юнацької творчості „Дружба” м. Кривого Рогу;
6. Комунальний заклад Кіровська загальноосвітня середня школа І-ІІІ
ступенів №2 Дніпропетровського району;
7. Комунальний заклад: „Верхівцевський навчально-виховний комплекс”
Верхньодніпровського району;
8. Комунальний заклад Сурсько-Литовська загальноосвітня середня школа
І-ІІІ ступенів Дніпропетровського району;
9. Адамівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Криничанського
району;
10. Комунальний заклад Любимівська загальноосвітня середня школа І-ІІІ
ступенів Дніпропетровського району;
11. Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікопольського
району;
12. Чкаловська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікопольського району;
13. Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікопольського
району;
14. Покровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікопольського району;
15. Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікопольського району;
16. Ляшківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Царичанського району;
17. Комунальний заклад „Середня загальноосвітня школа
№ 42
м. Дніпродзержинська” Дніпродзержинської міської ради;
18. В’язівоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Павлоградського району;
19. Павлопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікопольського
району;
20. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 м. Новомосковська;
21. Комунальний заклад освіти „Спеціалізована середня загальноосвітня
школа еколого-економічного профілю №142” Дніпропетровської міської
ради;
22. Вишневецька
середня
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
Синельниківського району.

2

Продовження додатку 4

Номінація: „Галерея кімнатних рослин”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 м. Павлограда;
Комунальний заклад „Дитячий
екологічний
центр
м. Дніпродзержинська” Дніпродзержинської міської ради;
Комунальний заклад освіти навчально-виховний комплекс „Дивосвіт” із
санаторними групами і класами еколого-натуралістичний центр
„Енергія” м. Жовті Води;
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №62;
Комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних
натуралістів” Тернівського району м. Кривого Рогу;
Комунальний заклад „Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №25 з поглибленим трудовим і профільним навчанням”;
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №125;
Мар’ївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 Софіївського району;
Зеленогайська середня загальноосвітня школа
І-ІІІ
ступенів
Васильківського району;
Комунальний заклад „Першотравенська середня загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровського району;
Комунальний заклад Кіровська загальноосвітня середня школа
І-ІІІ ступенів Дніпропетровського району ;
Богуславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Павлоградського
району;
Ковпаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Магдалинівського
району;
Болтишська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Криничанського району;
Комунальний заклад освіти „Жданівська середня загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради”;
Комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних
натуралістів” Царичанської районної ради;
Комунальний
позашкільний навчальний заклад „Станція
юних
натуралістів” Дніпропетровської міської ради;
Криворізька загальноосвітня школа №117;
Личківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Магдалинівського
району;
Комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних
натуралістів” м. Павлограда;
Комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних
натуралістів Жовтневого району” м. Кривого Рогу;
Привовчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Павлоградського
району;
Комунальний заклад освіти „Середня загальноосвітня школа № 31”
м. Дніпропетровська;
Комунальний заклад „Васильківський центр позашкільної освіти”;
Майська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Синельниківського
району.

3

Продовження додатку 4

Номінація: „Парад квітів біля школи”
1.
2.

Чумаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Томаківського району;
Комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних
натуралістів” Царичанської районної ради;
3. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 м. Павлограда;
4. Комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних
натуралістів” Дніпропетровської міської ради;
5. Комунальний заклад Горянівська загальноосвітня середня школа
І-ІІІ ступенів Дніпропетровського району;
6. Комунальний заклад Любимівська загальноосвітня середня школа
І-ІІІ ступенів Дніпропетровського району;
7. Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Магдалинівського
району;
8. Софіївський районний Будинок школяра;
9. Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Павлоградського
району;
10. Комунальний
заклад
„Дитячий
екологічний
центр
м. Дніпродзержинська” Дніпродзержинської міської
ради.
Номінація: „Юннатівський зеленбуд”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних
натуралістів Жовтневого району” м. Кривого Рогу (керівник Домшина
К.М., Щербак С.М.);
Комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних
натуралістів” м. Павлограда;
Теплівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Криничанського
району;
Червоноіванівський навчально-виховний комплекс Криничанського
району;
Маломихайлівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Криничанського району;
Комунальний заклад Зорянська загальноосвітня середня школа І-ІІІ
ступенів Дніпропетровського району;
Комунальний позашкільний навчальний заклад „Станція юних
натуралістів Жовтневого району” м. Кривого Рогу (керівники Качалов
І.А., Олешкевич Т.М.);
Комунальний заклад освіти „Слав’янська середня загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів” Межівського району;
Комунальний заклад освіти „Межівська середня загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1” Межівського району.

Головний спеціаліст відділу
дошкільної, позашкільної освіти
та соціального захисту

К.Є. ФЕДОРЧЕНКО

