
Положення 

про координаційний Центр екологічного 

виховання 

І.     Загальні положення 

Координаційний Центр екологічного виховання координує роботу 

еколого-натуралістичних гуртків, студій, клубів, що працюють в 

навчально-виховних закладах міста та у еколого-натуралістичному 

центрі. 

Центр сприяє створенню системи залучення учнів до практичної 

природоохоронної, науково-дослідної, експериментальної роботи в 

галузях природничих наук, створення умов для оволодіння дітьми 

знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної 

культури особистості, самореалізації і розвитку природних нахилів та 

інтересів дітей через заняття у гуртках, участь у міських, обласних та 

Всеукраїнських оглядах-конкурсах, акціях, експедиціях, виставках, 

святах. 

Центр створюється за участю міського управління освіти і 

науки,  еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, шкіл 

міста, викладачів вузів на базі  екологічного центру. 



II.    Зміст роботи і функції координаційного 

Центру 

Координаційний Центр екологічного виховання: 

- планує організаційно-масову діяльність з позакласної 

та позашкільної роботи, відповідає за Її виконання; 

- організовує діяльність міського методичного 

об'єднання з екологічного воховання для керівників 

гуртків шкіл міста, позашкільних закладів; 

- здійснює інструктивно-методичну допомогу школам в 

організації позаурочної роботи; 

- проводить консультації, семінарські заняття, 

конференції з педагогами-організаторами, вчителями 

біології, працівниками позашкільних установ; 

- вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід 

позакласної та позашкільної роботи з дітьми, 

- розробляє методичні рекомендації з позакласної та 

позашкільної роботи; 

- координує діяльність міських громадських дитячих та 

юнацьких організацій; 

- організовує та проводить міські виставки, дитячі свята, 

концерти; 

    - ганізовує та проводить міські конкурси з екологічного 

     напрямку; 

 

    - здійснює інформаційну діяльність, пропонує шляхи і  

     перспективи розвитку гуртків екологічного виховання.



ПІ. Організація роботи Ради координаційного Центру 

Рада планує організаційно - масову діяльність Центру з 

позакласної та позашкільної роботи еколого-натуралістичного 

виховання, готує засідання, одержує, розсилає необхідні матеріали, 

інформацію, веде діловодство. 

Засідання Ради Центру проводиться один раз на квартал 

відповідно до затверджених планів і протоколюється. 

Робота Ради здійснюється відповідно до плану роботи на 

календарний рік, який розглядається на засіданнях, затверджується 

Радою та узгоджується з управлінням освіти і науки. 

Рада за необхідності може створювати тимчасові робочі 

комісії і творчі групи у складі викладачів, науковців по здійсненню 

цільових програм. 

Члени Ради зобов'язані бути присутніми на її засіданнях, 

активно брати участь в її роботі, якісно і в строк виконувати рішення 

Ради. 

 


