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  18.10.2022  № 136 /01-20                                     Начальникам місцевих органів  

                                                                                 управління у сфері освіти  

                                                                                 Директорам закладів освіти  

                                                                                 обласного підпорядкування  

Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

зовнішнього озеленення закладів освіти 

«Парад квітів біля школи» 
                                                                                         

Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» доводить до відома, що відповідно до Плану 

всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15.12.2021 р. № 1379, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік, згідно з 

умовами проведення Всеукраїнського конкурсу зовнішнього озеленення закладів 

освіти «Парад квітів біля школи», затвердженими педагогічною радою 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (протокол від 

15.12.2021 № 4), протягом жовтня-листопада 2022 року проводиться обласний 

етап Всеукраїнського конкурсу зовнішнього озеленення закладів освіти «Парад 

квітів біля школи» (далі – Конкурс). 

Конкурс проводиться з метою залучення дітей і підлітків до благоустрою 

території, закладки та створення на території закладу освіти або на родинній 

присадибній ділянці квітників, розаріїв, клумб, видового різноманіття квітково-

декоративних рослин. 

Для участі у Конкурсі необхідно до 30 листопада 2022 року на електронну 

адресу obl.dvorec.kharkov@gmail.com (з поміткою «Парад квітів біля школи») 

надіслати заявку, конкурсні матеріали – творчі звіти, фоторепортажі про 

проведену практичну діяльність із зовнішнього озеленення закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, створення квітників на родинних присадибних 

ділянках. 

Додаток: на 2-х арк. в 1 прим. 
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Додаток  

                                                                                     до листа КЗ «ХОПДЮТ»                                    

                                                                                     від  18.10.2022 р. № 136/01-20 

 

 

Умови проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу зовнішнього озеленення 

закладів освіти «Парад квітів біля школи» 

 

1. Загальні положення: 

1.1. Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» проводить обласний етап Всеукраїнського конкурсу зовнішнього 

озеленення закладів освіти «Парад квітів біля школи» (далі – Конкурс). 

Всеукраїнський (фінальний) етап конкурсу зовнішнього озеленення 

закладів освіти «Парад квітів біля школи» координує Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. 

1.2. Мета Конкурсу: 

Конкурс проводиться щороку в заочній формі з метою залучення дітей та 

підлітків до благоустрою території, закладки та створення на території закладу 

освіти або на родинній присадибній ділянці квітників, розаріїв та клумб різних 

типів, збільшення видового та кількісного складу квітково-декоративних рослин в 

зовнішньому озелененні. 

1.3. Завдання Конкурсу: 

- активізація роботи закладів загальної середньої та позашкільної освіти з 

благоустрою та покращення стану зовнішнього озеленення; 

- спрямування зусиль закладів освіти на спільні практичні дії з оздоровлення 

навколишнього природного середовища та благоустрою прилеглої території; 

- розвиток в учнів почуття дбайливого господаря закладу, в якому вони 

навчаються; 

- залучення учнівської молоді до озеленення та впорядкування території закладів 

освіти, закладів соціальної сфери, родинних присадибних ділянок; 

- залучення дітей і підлітків до розробки проєктів озеленення та практичне 

впровадження цих проєктів. 

2. Учасники Конкурсу 

До участі у Конкурсі запрошуються учні та вихованці закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти. 

3. Порядок та терміни проведення Конкурсу. 

3.1. Конкурс проводиться щорічно у два етапи в заочній формі. 

І етап (обласний) – з 01 по 30 листопада; 

ІІ етап – Всеукраїнський (фінальний). Журі обласного етапу Конкурсу до 

15 грудня визначає переможців і направляє до оргкомітету фінального етапу 

Конкурсу протокол підбиття підсумків та роботи переможців. 

4. Критерії визначення переможців Конкурсу: 

4.1. Для участі в Конкурсі надсилаються звіти про впровадження проєктів 

зовнішнього озеленення закладів освіти, створення квітників на родинних 

присадибних ділянках, що мають супроводжуватися фотоматеріалами або 

малюнками. 

4.2. Конкурсні роботи оцінюються за наступними критеріями: 



- актуальність запропонованого проєкту зовнішнього озеленення території 

закладу; 

- змістовність та естетичний рівень оформлення роботи; 

- наявність колекції квітково-декоративних рослин на території закладу; 

- розкриття змісту роботи та її результативність. 

5. Відзначення переможців 

Переможці Конкурсу нагороджуються грамотою Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

 

 

 


