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Про підсумки обласного
етапу Всеукраїнської трудової акції
«Парад квітів біля школи»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 
№12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік», наказу 
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
від 02.04.2018 №134 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової 
акції «Парад квітів біля школи», Плану роботи комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» на 2018 рік, з метою 
формування екологічної культури особистості та відповідальності за 
збереження природного середовища перед майбутніми поколіннями, активізації 
пізнавальної, творчої, просвітницької та трудової діяльності здобувачів освіти, 
покращення зовнішнього озеленення закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти у листопаді 2018 року проведено обласний етап 
Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи».

В обласному етапі трудової акції взяли участь колективи здобувачів освіти 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти Городнянського, 
Корюківського, Менського, Ніжинського, Новгорода-Сіверського, 
Талалаївського, Чернігівського районів, Бобровицької, Варвинської, 
Кіптівської, Носівської, Срібнянської, Талалаївської об’єднаних територіальних 
громад, міст Ніжин, Новгород-Сіверський, Чернігів, закладів освіти 
інтернатного типу Чернігівської обласної ради.

У рамках акції учасниками проведено конкурси-огляди з благоустрою 
територій закладів освіти, збільшено видовий та кількісний склад квітково- 
декоративних рослин та здійснено їх моніторинг.

Так, члени трудового об’єднання «Ромашка» Ільмівської ЗОШ І-ІІ ст. 
Городнянського району ретельно опрацювали планування території школи і 
села, ознайомилися з сучасними технологіями ландшафтного дизайну, оновили 
проект озеленення території школи. Здобувані освіти прокалібрували насіння



квітів, обмінялися посівним матеріалом з квітникарями-односельцями. Про 
проведену роботу з благоустрою території школи діти зробили фотозвіт, 
оформивши фотоальбом «Парад квітів біля школи».

Здобувані освіти Березнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Менської районної ради, 
Безуглівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 
заклад-дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ст. Ніжинської районної ради, 
Дігтярівського навчально-виховного комплексу Новгорода-Сіверської районної 
ради, Жавинської ЗОШ І-ІІ ст. Чернігівської районної ради розробили проекти 
зовнішнього озеленення територій освітніх закладів та створили клумби різних 
форм і розмірів.

Проте, журі зазначило, що не всі роботи подані на обласний етап акції, 
відповідали визначеним критеріям оцінювання зазначеним у Положенні: деякі 
роботи оформлені у вигляді рефератів, у частини матеріалів відсутні 
послідовність та етапність виконаних робіт.

Відповідно до рішення журі обласного етапу акції н а к а з у ю :

1. Нагородити дипломами переможців обласного етапу Всеукраїнської акції 
«Парад квітів біля школи»:

- членів трудового об’єднання «Ромашка» Ільмівської ЗОНІ І-ІІ ст. 
Городнянської районної ради;

- колектив здобувачів освіти 6-Б класу Березнянської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Менської районної ради;

- колектив здобувачів освіти 9 класу Безуглівського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний 
заклад» І-ІІІ ст. Ніжинської районної ради;

- Малая Олега, здобувана освіти 8 класу Дігтярівського навчально- 
виховного комплексу Новгорода-Сіверської районної ради;

- колектив здобувачів освіти Жавинської ЗОШ І-ІІ ст. Чернігівської 
районної ради;

- колектив здобувачів освіти Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Носівської 
міської ради;

- колектив здобувачів освіти Носівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ст. 
№3 Носівської міської ради;

- колектив здобувачів освіти Липівської ЗОШ І-ІІІ ст. Талалаївської 
селищної ради;

- колектив здобувачів освіти Талалаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Талалаївської 
селищної ради;

- колектив здобувачів освіти Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. №9 Ніжинської 
міської ради;

- колектив здобувачів освіти Чернігівського колегіуму №11 Чернігівської 
міської ради;

- вихованців комунального закладу «Березнянський навчально- 
реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради;



- колектив здобувачів освіти комунального закладу «Городнянський ліцей» 
Чернігівської обласної ради;

- вихованців Прилуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
І-ІІ ст. Чернігівської обласної ради;

- колектив здобувачів освіти комунального закладу «Черешенська 
спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих 
предметів та курсів» Чернігівської обласної ради.

2. Оголосити подяку Управління освіти і науки облдержадміністрації 
учителям та керівникам гуртків за ефективну організацію та проведення 
трудової акції «Парад квітів біля школи» в закладах загальної середньої та 
позашкільної освіти:

- Мамаю Андрію Васильовичу, учителю трудового навчання та історії 
Ільмівської ЗОШ І-ІІ ст. Городнянської районної ради;

- Головану Сергію Юрійовичу, учителю хімії та біології Ільмівської 
ЗОШ І-ІІ ст. Г-ороднянської районної ради;

- Барташ Катерині Петрівні, учителю біології Березнянської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Менської районної ради;

- Наконечній Тетяні Григорівні, учителю біології та екології Безуглівського 
навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад- 
дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ст. Ніжинської районної ради;

- Андрушко Наталії Іванівні, учителю біології Дігтярівського навчально- 
виховного комплексу Новгорода-Сіверської районної ради;

Нестерчук Тетяні Миколаївні, учителю біології Жавинської 
ЗОШ І-ІІ ст. Чернігівської районної ради;

- Кіщенко Яні Валеріївні, учителю біології Носівського навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний 
навчальний заклад» І-ІІІ ст. №3 Носівської міської ради;

- Парубець Тетяні Леонідівні, учителю біології та трудового навчання 
Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Носівської міської ради;

- Співак Анастасії Василівні, учителю початкових класів Липівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Талалаївської селищної ради;

- Шульзі Лесі Миколаївні, заступнику директора з виховної роботи 
Талалаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Талалаївської селищної ради;

- Морміль Вірі Анатоліївні, учителю екології Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. №9 
Ніжинської міської ради;

- Саволєй Дарії Григорівні, учителю біології Чернігівського колегіуму №11 
Чернігівської міської ради;

- Баклажко Світлані Григорівні, учителю-дефектологу комунального закладу 
«Березнянський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради;

- Сокол Надії Олександрівні, заступнику директора з виховної роботи 
комунального закладу «Березнянський навчально-реабілітаційний центр» 
Чернігівської обласної ради;

- Кисель Людмилі Степанівні, учителю біології комунального закладу 
«Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради;



- Мирошниченко Тетяні Василівні, педагогу-організатору Прилуцької 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ст. Чернігівської обласної 
ради;

Гроні Любові Іванівні, вихователю Прилуцької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ст. Чернігівської обласної ради;

- Навродській Ірині Віталіївні, учителю біології та хімії комунального 
закладу «Черешенська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим 
вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради.

3. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

3.1 Проаналізувати підсумки участі здобувачів освіти в обласному етапі 
Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» та довести їх 
результати до відома керівників закладів освіти.

3.2 Розглянути питання щодо відзначення педагогічних працівників, які 
підготували переможців обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Парад 
квітів біля школи».

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління - начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.

М. КОНОПАЦЬКИИ


