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         .06.2021         №                                       Керівникам органів управління освітою, 

На № ____________ від ___________                 територіальних громад області 

 

 

 

Про проведення обласної 

природоохоронної акції 

«Прикрасимо дім в якому ми 

живемо» 

 

        На виконання плану обласних масових заходів на 2021 рік, з метою активізації 

роботи з учнівською молоддю щодо формування у неї екологічної культури, залучення до 

практичної природоохоронної діяльності, доводимо до Вашого відома, що з 15 травня по 

25 червня 2021 року Вінницька обласна станція юних натуралістів проводить обласну  

заочну   природоохоронну акцію «Прикрасимо дім в якому ми живемо». Згідно з 

Положенням термін подання конкурсних матеріалів обласної природоохоронної акції до 

30 червня 2021 року за адресою:  21016, м. Вінниця вул. Данила Галицького,2. 

Координатор Іваськевич Галина Леонтіївна тел..(0432) 611 – 656, 0985391153. 

Інформація про підсумки обласної природоохоронної акції «Прикрасимо дім в якому ми 

живемо» буде розміщена на офіційному сайті обласної станції юних натуралістів ( http: 

//osun.edu.vn. ua/). 

 

 

Директор                                                                        О.А.Драгомирецька 

 

Іваськевич Г.Л. 

 

 

 

mailto:vinsyn@ukr.net


 

 

                                                                                         Додаток до листа Вінницької  

                                                                                          обласної СЮН 

 

                                                      Положення 

      про  обласну  природоохоронну акцію «Прикрасимо дім в якому ми        

живемо» 

            

 

Мета і  завдання Акції 

 

Обласна природоохоронна Акція « Прикрасимо дім, в якому ми живемо» 

проводиться з метою виховання господаря, формування творчої працелюбної особистості, 

виховання бережливого ставлення до природи, екологічної культури, активної 

громадянської позиції учнів, привернення уваги органів влади, громадськості до проблем 

екології навколишнього середовища. 

Кінцевий результат Акції – готовність дитини до свідомої діяльності по 

збереженню та перетворенню навколишнього середовища. 

 

Основні  завдання Акції: 

 

- Залучення учнів до оздоровлення довкілля, збереження існуючих та  насадження 

нових зелених насаджень, благоустрою парків, скверів, бульварів, територій  

навколо навчальних закладів, своїх осель, братських могил; 

- Створення нових парків, лісів, лісопарків, лісових смуг,  скверів, квітників, клумб; 

- Оволодіння сучасними технологіями вирощування лісових культур, 

господарського матеріалу; 

- Активізація участі молоді в акції «Чистий четвер», суботнику, «День Землі», «День 

довкілля», обласному конкурсі «Джерело»; 

- Посилення практичної природоохоронної натуралістичної роботи. 

 

Учасники Акції 

 

В акції  можуть брати участь учні, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, 

вихованці, педагогічні працівники позашкільних закладів еколого-натуралістичного 

спрямування. 

 

Керівництво Акцією 

 

Безпосереднє керівництво Акцією та визначення переможців здійснює Вінницька 

обласна станція юних натуралістів. 

У районах та містах керівництво Акцією здійснюють районні відділи освіти та 

міські управління освіти. 



У закладах освіти для керівництва Акцією створюються оргкомітети, 

консультативні пункти, в які входять організатори позакласної роботи, вчителі біології,  

методисти. 

Оргкомітети Акції разом із центрами з екологічного виховання школярів 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів готують матеріали з кращими 

результатами до районних та міських оргкомітетів, які в свою чергу відбирають і 

надсилають відповідно оформленні результати роботи до обласного оргкомітету 

(Вінницької обласної станції юних натуралістів). 

 

 

ВИМОГИ до матеріалів ДЛЯ УЧАСТІ в АКЦІЇ 

 

Для участі в Акції надсилаються такі матеріали: оформлені папки, Інформації, 

звіти, буклети, фотографії, екологічні проекти на електронних носіях, які підтверджують 

проведену роботу. 

Розгляду не підлягають роботи, які не належно оформлені та надіслані пізніше 30 

червня поточного року за адресою: 210016, м. Вінниця, вул. Данила Галицького,2 

Вінницька обласна станція юних натуралістів, телефон для довідок (0432) 611-656. 

 

ПІДВЕДЕННЯ  підсумків Акції 

 

Критерії оцінювання матеріалів: 

- участь в благоустрої та впорядкуванні території навчальних закладів, братських 

могил, парків, скверів, бульварів; 

- створенні нових парків, лісів, лісопарків, лісових смуг, скверів, квітників, клумб; 

- участь в акції «Чистий четвер», суботнику, «День Землі», «День довкілля», 

обласному конкурсі «Джерело»; 

- участь в екологічних заходах та акціях обласного та місцевого рівнів. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ  переможців Акції 

 

Переможці обласної акції відзначаються один раз на рік. Загальноосвітні (усіх 

типів), позашкільні навчальні заклади, загони «небайдужих», наукові товариства учнів, 

інші творчі учнівські об’єднання, педагогічні працівники нагороджуються грамотами 

Вінницької обласної станції юних натуралістів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


