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ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію і функціонування екологічної лідерської групи  

,,Екологічний пост” 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та функціонування 

екологічної лідерської групи ,,Екологічний пост” (далі – екологічна лідерська 

група).  

1.2. Метою створення екологічної лідерської групи є підвищення рівня 

еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності в учнівських 

колективах закладів загальної середньої освіти, поширення 

загальноприйнятих та нетрадиційних форм роботи учнівських колективів у 

русі за екологічну безпеку, привернення уваги місцевої влади, громадських, 

державних організацій до екологічних проблем громади.  

1.3. Завданнями екологічної лідерської групи є: 

- проведення еколого-просвітницької діяльності у закладі загальної 

середньої освіти та серед населення громади; 

- виховання у здобувачів освіти бережливого ставлення до 

природи, розуміння поняття екологічних проблем у галузі 

природокористування; 

- розвиток у дітей соціальної активності; 

- організація практичних заходів щодо збереження природи 

рідного краю, охорони флори і фауни; 

- підвищення рівня соціальної адаптації підлітків, залучення дітей 

до природоохоронних проєктів, пов'язаних з виконанням конкретних 

природоохоронних справ. 

1.4. Екологічна лідерська група може мати спеціальну форму одягу, 

посвідчення, розпізнавальні знаки (емблему). 

1.5. У ході організації і функціонування екологічної лідерської групи 

обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог”. 

 

ІІ. Організація і структура екологічної лідерської групи 

 

2.1. Для досягнення поставленої мети екологічна лідерська група має 

право діяти згідно чинного законодавства України: Законів України ,,Про 

освіту”, ,,Про загальну середню освіту”, ,,Про позашкільну освіту”, ,,Про 

охорону дитинства”, постанов та рішень Верховної ради України, наказів 

Міністерства освіти і науки України. 



2.2. Членами екологічної лідерської групи можуть бути учні у віці від 

13 до 18 років на добровільній основі. 

2.3. Кількісний склад екологічної лідерської групи – до 10 осіб. 

2.4. Екологічна лідерська група організовує роботу на основі плану 

роботи на навчальний рік, розробленого нею у відповідності до поставлених 

завдань та відповідно до специфіки закладу загальної середньої освіти, 

визначених актуальних екологічних регіональних проблем.  

2.5. План роботи екологічної лідерської групи погоджується 

директором закладу загальної середньої освіти. 

2.6. Посвідчення члена екологічної лідерської групи реєструється 

педагогом-тьютором у журналі обліку посвідчень і засвідчується підписом та 

печаткою керівника закладу освіти. 

2.7. Зміст роботи екологічної лідерської групи визначається 

завданнями екологічного виховання та освіти і просвітницької діяльності. 

2.8. Члени екологічної лідерської групи можуть брати участь у 

наступних видах діяльності: 

2.8.1. Ініціювати заходи, спрямовані на збереження рослинного та 

тваринного світу, їх біотопів.  

2.8.2. Організовувати заходи щодо відновлення порушених біотопів (за 

умови визначення їх доцільності за погодженням з профільними фахівцями, 

науковцями). 

2.8.3. Проводити масові просвітницькі профілактичні заходи щодо 

охорони лісів (від пожеж, несанкціонованого вирубування, знищення 

першоцвітів), охорони біорізноманіття (орнітофауни, іхтіофауни, 

ентомофауни тощо). 

2.8.4. Організувати проведення просвітницьких заходів щодо 

пропаганди екологічно безпечного харчування, екологічно безпечної 

поведінки у побуті. 

2.8.5. Ініціювати заходи щодо збільшення чисельності зелених 

насаджень (догляд за існуючими зеленими насадженнями, закладка шкілок 

дендрологічних культур тощо). 

2.8.6. Проводити позакласні заняття і заходи з метою розповсюдження 

екологічних знань для здобувачів освіти різних вікових категорій. 

2.8.7. Організація і проведення заходів, направлених на популяризацію 

ідей охорони природи серед населення. 

2.8.8. Співпраця із засобами масової інформації щодо оприлюднення 

діяльності екологічної лідерської групи, екологічного стану об'єднаної 

територіальної громади. 

2.8.9. Організація просвітницьких екологічних куточків, стендів на 

території закладу загальної середньої освіти, створення екологічних стежок 

тощо. 

2.8.10. Організація і проведення екологічних акцій. 

2.8.11. Співпраця з органами влади громади, природоохоронними 

організаціями, установами, участь в екологічних заходах різного рівня, 



спільних проєктах, обмін досвідом, інформацією (участь у роботі семінарів, 

форумів, конференцій). 

2.9. У своїй просвітницькій діяльності екологічна лідерська група може 

використовувати різні форми роботи: бесіди, тренінги, майстер-класи, 

демонстрація відеороликів, дискусії тощо. 

 

ІІІ. Керівництво діяльністю екологічної лідерської групи 

 

3.1. Обов’язки педагога-тьютора екологічної лідерської групи 

покладаються на одного з педагогічних працівників закладу загальної 

середньої освіти наказом директора закладу. 

3.2. Обов’язки педагога-тьютора екологічної лідерської групи: 

3.2.1. Здійснює педагогічний супровід діяльності екологічної лідерської 

групи. 

3.2.2. Відповідає за цілісність та збереження майна, переданого 

екологічній лідерській групі у користування. 

3.2.3. Несе відповідальність за психологічний клімат і безпеку праці 

членів екологічної лідерської групи. 

3.2.4. Відповідає за накопичення передового досвіду роботи 

екологічної лідерської групи, формування звітів про проведену роботу. 

3.3. В екологічній лідерській групі може бути створений орган 

самоврядування, обов’язки між членами органу самоврядування можуть бути 

розподілені за наступною схемою. 

3.3.1.Очолює орган самоврядування лідер, який визначає і розподіляє 

основні повноваження членів органу самоврядування екологічної лідерської 

групи під час формування та виконання плану роботи. 

3.3.2. Члени органу самоврядування екологічної лідерської групи (2-

3 учні), які допомагають педагогу-тьютору здійснювати організаційну роботу 

щодо проведення заходів, передбачених планом роботи. 

3.3.3. Прес-аташе екологічної лідерської групи оформляє щоденник 

практичної роботи, сприяє висвітленню результатів роботи екологічної 

лідерської групи в засобах масової інформації та соціальних мережах, на 

сайті закладу загальної середньої освіти. Відповідає за зберігання документів 

та матеріалів щодо роботи екологічної лідерської групи. 

 

ІV. Права та обов’язки члена екологічної лідерської групи 

 

4.1. Член екологічної лідерської групи має право: 

4.1.1. Здійснювати свою діяльність, виходячи з мети та завдань, 

здібностей та потреб, якщо це не суперечить Конвенції прав дитини, 

інтересам закладу загальної середньої освіти, даному Положенню. 

4.1.2. Вносити пропозиції під час обговорення форм і методів 

здійснення волонтерської діяльності екологічної лідерської групи. 

4.1.3. Брати участь в управлінні роботою екологічної лідерської групи 

через органи самоврядування екологічної лідерської групи. 



4.1.4. На створення необхідних умов праці, забезпечення безпеки 

життєдіяльності, захисту законних прав та інтересів під час роботи 

екологічної лідерської групи. Умови праці учасника екологічної лідерської 

групи повинні відповідати вимогам діючого законодавства та нормативних 

документів, регулюючих даний вид діяльності. 

4.1.5. Відмовитися від виконання завдань передбачених планом роботи 

(з поясненням поважних причин). 

4.1.6. Обговорювати питання результативності роботи на планових 

засіданнях екологічної лідерської групи та інших зборах. 

4.1.7. Знати та реалізувати мету, завдання і принципи діяльності 

екологічної лідерської групи. 

4.2. Член екологічної лідерської групи зобов’язаний: 

4.2.1. Знати і дотримуватися мети, завдань і принципів діяльності 

екологічної лідерської групи. 

4.2.3. Дотримуватися правил безпеки життєдіяльності при виконанні 

окремих видів робіт. 

4.2.4. Активно брати участь у житті та діяльності екологічної 

лідерської групи. 

 

V. Нормативно-правові документи, необхідні для діяльності 

екологічної лідерської групи 

 

5.1. Наказ про створення та Положення про організацію і 

функціонування екологічної лідерської групи. 

5.2. План роботи екологічної лідерської групи на навчальний рік, 

затверджений педагогом-тьютором, погоджений керівником закладу 

загальної середньої освіти. 

5.3. Посвідчення члена екологічної лідерської групи. 

5.4. Журнал обліку посвідчень членів екологічної лідерської групи. 

5.5. Звіт про виконану роботу екологічною лідерською групою за 

підсумками навчального року. 

5.6. Журнал обліку членів екологічної лідерської групи. 

5.7. Щоденник практичної роботи екологічної лідерської групи. 

5.8. Банк (картотека, відеотека) візуальних форм фіксації конкретних 

практичних дій. 

5.9. Розпізнавальні знаки учасників екологічної лідерської групи 

(значок, емблема тощо). 

 

VІ. Організаційно-методичне забезпечення 

 

Організаційно-методичне забезпечення створення і діяльності 

екологічної лідерської групи в області здійснює Полтавський обласний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 


