
НАКАЗ № __________ 
 

По ЗНВК №19                                                                                     від _________2014р. 

        

 

Про загальношкільний проект «Живи органічно» та 

участь колективу Запорізького навчально-виховного 

комплексу №19 у Всеукраїнському «зеленому» тижні.  

З урахуванням рішення педагогічної ради ЗНВК №19 від 30 жовтня 2013 року про 

приєднання шкільного громадського об’єднання – Дитячо-юнацької екологічної 

організації «Республіка Мрія» ЗНВК №19 – до Всеукраїнської мережі ВЕГО «МАМА-86» 

у якості асоціативного члена та рішення загальних зборів ВЕГО «МАМА-86» від 10 

листопада 2013 року про надання такого статусу; у зв’язку з проведенням всеукраїнською 

мережею «зеленого» тижня; спираючись на накопичений досвід інтеграції медіаосвітніх 

практик Медіахолдингу «ВМ-НФ» у комплексну діяльність ДЮГО «Республіка Мрія» 

ЗНВК №19 з екологічного виховання підростаючого покоління та просвітництва 

батьківської громадськості та населення мікрор © айонів Шевченківського району міста 

Запоріжжя; з метою подальшого розвитку новаційних та інноваційних напрямків 

природоохоронної та здоров'язберігаючої діяльності колективу ЗНВК №19, зокрема у 

структурі Медіахолдингу «ВМ-НФ» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 6 по 12 жовтня комплекс заходів проекту «Живи органічно» в рамках 

участі у всеукраїнському «Зеленому» тижні, ініційованому ВЕГО «МАМА-86». 

(згідно плану) 

Відповідальні: Єлькін А.В., Старова І.В., Болкова З.В. 

 

1.1. Підготувати та провести для учнів та батьківській громадськості Круглий стіл 

«Молодь обирає органічне споживання. Реалії та перспективи Запорізького 

регіону».   

Відповідальні: Погорєлова Н.Ф., Єлькін А.В. 

1.2. Запросити до участі в «круглому» столі партнерів по екологічному руху, які на 

професійному рівні займаються питаннями органічного землеробства та 

пропагують органічне споживання серед населення – представників Центру 

популяризації краєзнавства «Хорс» та Запорізького клубу органічного 

землеробства.  

Відповідальний: Єлькін А.В. 

 

1.3. Провести просвітницьку акцію «Живи органічно!» серед мешканців 

мікрорайону та створити відеофільм про захід.  

Відповідальні: Кокоріна О.М., Єлькін А.В. 

 

1.4. Провести роз’яснювальну кампанію з метою якісної підготовки всіх учасників 

до виконання завдань «Зеленого тижня» – оголошення, запрошення 

представників громадських організацій, гостей, соціальних партнерів. 

Відповідальний: Єлькін А.В. 

 



1.5. Забезпечити організаційний супровід використання шкільних приміщень та 

обладнання  в ході проведення «Зеленого» тижня (актова зала, навчальні 

кабінети, мікрофони, аудіо, комп’ютерне обладнання, тощо) 

Відповідальні:  Кокорина О.М., Криницин В.О.   

 

1.6. Забезпечити підготовку учнів до участі в Круглому столі: вибір теми та 

змістовне наповнення виступів згідно пріоритетів. 

Відповідальна: Погорєлова Н.Ф. 

 

1.7. Підготувати збірку планів-конспектів виховних заходів та надати її у вільний 

доступ на сайтах ЗНВК №19.  

Відповідальний: Єлькін А.В.  

 

2. Розробити та узгодити до 30 вересня 2014р. конкурсну Програму проекту «Живи 

органічно» та передбачити проведення у колективах 5-11 класів (підрозділах 

ДЮГО «Республіка Мрія» ЗНВК №19) інформаційно-просвітницьких кампаній з 

органічного виробництва та споживання, акції «Живи органічно – дізнайся більше» 

та «круглого» столу «Молодь обирає органічне споживання. Реалії та перспективи 

Запорізького регіону».   

Відповідальний: Єлькін А.В. 30 вересня 

 

3. Сформувати оргкомітет з підготовки «Зеленого» тижня, зокрема:  

 експертну колегію з підведення підсумків проекту «Живи органічно», 

 творчу групу медіа педагогів з підготовки колективу ЗНВК №19 до участі у 
«Зеленому тижні», 

 редакційну раду з видання інформаційних ресурсів, що передбачені 
програмою заходів, 

 групу активістів операторів та фотографів шкільного Медіахолдингу «ВМ-

НФ» задля відео- та фото-фіксації заходів,  

 відповідальних за зв'язок з міськими ЗМІ, соціальними партнерами тощо.  
Відповідальний: Єлькін А.В. 30 вересня 

 

4. Класним керівникам 1-11 класів організувати участь учнів в заходах «зеленого» 

тижня згідно плану роботи.  

Відповідальні: класні керівники  

 

5. Провести педагогічні наради в підрозділах ЗНВК №19 та сумісне засідання 

редакцій шкільних медіа підприємств з підведення підсумків роботи колективу в 

рамках «зеленого» тижня – 2014. Нагородити переможців та активних учасників 

Конкурсу інформаційно-просвітницьких кампаній «Живи органічно!» згідно 

передбачених проектом підтримки (регрантінгу) ВЕГО «МАМА-86».  

Відповідальний: Єлькін А.В. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ЗНВК № 19                                                                            Г.О. Тандура 

 

26.09.2014 

 

 

  


