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Положення  

про урочистий запуск Проекту «Енергоефективні школи»  

у пілотних навчальних закладах 

 

Упровадження Проекту «Енергоефективні школи» у пілотних начальних закладах 

розпочинається урочистим запуском.  

 

1. Поняття та терміни: 

Пілотний клас (класи) – група учнів, з якою проводяться заняття та інші заходи 

навчально-виховного процесу з питань енергозбереження. 

Учасник запуску – особа, що взяла участь у підготовці та /або проведенні запуску.  

Рівень залучення учнів пілотного класу (класів) – відсоткове співвідношення 

кількості учнів пілотного класу – учасників запуску – до загальної кількості учнів 

пілотного класу (класів).  

Рівень залучення учнів інших класів – відсоткове співвідношення кількості учнів 

інших класів (паралелі 6-8 класів) – учасників запуску – до загальної кількості учнів 

школи (паралелі 6-8 класів), за виключенням учнів пілотного класу (класів).  

Рівень залучення вчителів – відсоткове співвідношення кількості вчителів – 

учасників запуску – до загальної кількості вчителів у школі.  

Рівень залучення батьків визначається кількістю присутніх на заході осіб.  

 

2. Мета урочистого запуску. 

Головна мета запуску – поінформувати учнів, батьків, педагогічний колектив та 

персонал навчального закладу щодо Проекту «Енергоефективні школи», привернути їх 

увагу до проблеми енергозбереження та залучити до активної участі у Проекті.  

Участь у запуску також сприятиме колективній творчій діяльності учнів та 

педагогів.  

 

3. Форма проведення запуску.  

Запуск можна провести у формі загальношкільного свята або для паралелі 6-

8 класів.  

 

4. Тривалість запуску. 

Оптимальна тривалість заходу – до 1 години.  

 

5. Сценарій запуску.   

Запуск має проводитися за розробленим сценарієм. Сценарій повинен відповідати 

тематиці Проекту «Енергоефективні школи».  

Девіз:  

«Про Україну, друже, дбай, 

Ресурси марно не втрачай – 

Тепло та світло, воду, газ. 

Давай, приєднуйся до нас!!!» 

 

За сценарієм до учасників мають бути донесені такі меседжі, що стосуються 

енергозбереження та енергоефективності:  



1. «Енергозбереження – це просто та вигідно».  

2. «Зберігаючи енергію – зберігаєш природу».  

3. «Енергоефективна школа – енергоефективна родина – енергоефективна країна». 

Сценарій може містити інсценізації, пісні, вірші та інші форми.  

Під час запуску можуть використовуватися мультимедійні продукти (презентації, 

створені в середовищі POWER POINT, відеоролики тощо), інформаційні матеріали 

(буклети, листівки) тощо. 

 

6. Авторське право на розроблені пілотними школами продукти.  

Авторське право на створені у рамках запусків сценарії та інші продукти, 

розроблені школами, зберігається за їх авторами.  

Проект «Енергоефективні школи» залишає за собою право використання розробок 

пілотних шкіл (цілком або частково) у своїх освітніх і наукових цілях. 

 

7. Оцінка запуску. 

Запропонований нижче підхід до оцінки запуску пов'язаний зі спрямованістю 

Проекту «Енергоефективні школи». Враховуючи, що Проект націлений на формування в 

його учасників звичок енергоефективної поведінки, ключовим критерієм оцінки заходів, 

що впроваджуватимуться у школах, є рівень залучення учнів, педагогів, та батьків до 

зазначених заходів.  

 В оцінці запуску будуть задіяні члени конкурсної комісії Проекту у складі не 

менше 3 осіб (представник Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА, 

представник компанії ДТЕК, представник ВБО «ІМР»).  

Бальну оцінку запуску члени конкурсної комісії виконують за таблицею 1.  

 

Таблиця 1 

Бальна оцінка запуску за визначеними критеріями 

№ Критерій Кількість балів Джерела та засоби верифікації 

1 Рівень 

залучення 

учнів пілотного 

класу (група),  

% 

До 10% - 1 бал 

До 20% - 2 бали 

До 30% - 3 бали 

До 40% - 4 бали і т.д.  

Максимальна 

кількість балів - 10 

Звіт школи про проведення запуску.  

Звіт про запуски, підготований ВБО «ІМР», 

відео та фотоматеріали.  

Рівень залучення учнів пілотного класу 

визначається за формулою (Nуч.п./Nп.)*100%, 

де Nуч.п. – кількість учнів пілотного класу 

(класів), які є учасниками запуску; Nп. – 

загальна кількість учнів пілотного класу 

(класів).  

Кількість балів визначається відповідно за 

отриманим відсотковим співвідношенням із 

врахуванням експертних оцінок присутніх на 

запуску членів конкурсної комісії Проекту 

2 Рівень 

залучення 

учнів інших 

класів 

(паралелі 6-8 

класів), %  

До 10% - 1 бал 

До 20% - 2 бали 

До 30% - 3 бали 

До 40% - 4 бали і т.д.  

Максимальна 

кількість балів - 10 

Звіт школи про проведення запуску.  

Звіт про запуски, підготований ВБО «ІМР».  

Рівень залучення учнів інших класів 

визначається за формулою 

(Nуч.ін./Nін.)*100%, де Nуч.ін – кількість 

учнів інших класів (паралелі  6-8 класів), що є 

учасниками запуску; Nін. – загальна кількість 



№ Критерій Кількість балів Джерела та засоби верифікації 

учнів у школі або в паралелі 6-8 класів за 

виключенням кількості учнів пілотного класу 

(класів). 

Кількість балів визначається відповідно за 

отриманим відсотковим співвідношенням із 

врахуванням експертних оцінок присутніх на 

запуску членів конкурсної комісії Проекту. 

3 Рівень 

залучення 

вчителів, % 

До 10% - 1 бал 

До 20% - 2 бали 

До 30% - 3 бали 

До 40% - 4 бали і т.д.  

Максимальна 

кількість балів - 10 

Звіт школи про проведення запуску.  

Звіт про запуски, підготований ВБО «ІМР».  

Рівень залучення вчителів визначається за 

формулою (Nуч./N)*100%, де Nуч. – кількість 

вчителів що є учасниками запуску; N. - 

кількість вчителів у школі. 

Кількість балів визначається відповідно за 

отриманим відсотковим співвідношенням із 

врахуванням експертних оцінок присутніх на 

запуску членів конкурсної комісії Проекту. 

4 Рівень 

залучення 

батьків, осіб  

Відсутність батьків – 

0 балів. 

1-4 особи - 2 бали 

Від 5 до 10 осіб – 

4 бали 

Від 11 до 15 осіб – 

6 балів 

Від 16 до 20 осіб – 

8 балів 

Більше 20 осіб – 

10 балів 

Звіт школи про проведення запуску.  

Звіт про запуски, підготований ВБО «ІМР».  

Кількість балів визначається відповідно за 

кількістю присутніх на запуску батьків за 

даними шкіл із врахуванням експертних оцінок 

присутніх на запуску членів конкурсної комісії 

Проекту. 

 

5 Тематичне 

оформлення 

школи 

Інформації щодо 

Проекту достатньо – 

2 бали 

Інформації 

недостатньо – 1 бал 

Інформація відсутня – 

0 балів  

Звіт про запуски, підготований ВБО «ІМР», 

фото з інформаційних стендів та інших носіїв 

інформації. 

Експертна оцінка. 

6 Оприлюднення 

інформації про 

запуск на сайті 

школи та в 

інших 

інформаційних 

джерелах 

Інформації про 

запуск достатньо – 

2 бали 

Інформації 

недостатньо – 1 бал 

Інформація відсутня 

– 0 балів 

Звіт про запуски, підготований ВБО «ІМР», 

посилання на сайт, скріншот. 

Експертна оцінка. 

7 Відповідність 

сценарію 

тематиці 

Проекту 

Повністю відповідає 

– 2 бали 

Частково відповідає – 

1 бал 

Не відповідає – 

0 балів 

Сценарій запуску. 

Звіт про запуски, підготований ВБО «ІМР».  

Експертна оцінка. 

 

8 Оригінальність 

сценарію 

Висока – 2 бали 

Середня – 1 бали 

Низька – 0 бал 

Сценарій запуску.  

Звіт про запуски, підготований ВБО «ІМР».  

Експертна оцінка. 



№ Критерій Кількість балів Джерела та засоби верифікації 

9 Різноманітність 

застосованих 

форм  

Висока – 2 бали 

Середня – 1 бали 

Низька – 0 балів 

Сценарій запуску. 

Звіт про запуски, підготований ВБО «ІМР».  

Експертна оцінка. 

10 Артистизм 

учасників 

Високий – 5 бали 

Середній – 3 бали 

Низький – 1 бал 

Звіт про запуски, підготований ВБО «ІМР».  

Експертна оцінка. 

 Сума балів Мах – 55  

 

8. Звітність за запуском   

Упродовж трьох робочих днів після проведення заходу школи надсилають 

організаторам Проекту в електронному вигляді звіт про проведення запуску (не більше 

3 сторінок) та сценарій запуску (не більше 5 сторінок). 

У звіті про проведення запуску має бути описано, яким чином учасники запуску 

були задіяні у підготовці та проведенні заходу (підтверджено дані таблиці 2). Звіт має 

містити фотографії (3-5 шт.) найбільш цікавих моментів дійства.  

 

Таблиця 2 

Таблиця до звіту школи про запуск 

№ Показник Значення 

1. Загальна кількість учнів у школі, осіб  

2. Кількість учнів 6-8 класів, осіб  

3. Кількість учнів пілотного класу (групи), осіб  

4. Кількість вчителів у школі, осіб  

5. Кількість учнів пілотного класу (групи) – учасників 

запуску, осіб 

 

6. Кількість учнів інших класів – учасників запуску, осіб  

7. Кількість вчителів – учасників запуску, осіб    

8. Кількість батьків, присутніх на запуску, осіб  

 

Тексти сценарію та звіту про проведення запуску мають бути організовані як 

документи Word із використанням стандартних шрифтів 12 розміру, міжрядковий 

інтервал - одинарний. Формат сторінки А4, поля знизу, зверху, ліворуч – 2 см, поле 

праворуч – 1,5 см. 

Електронні версії медіарозробок також мають бути надіслані організаторам 

Проекту разом із сценарієм та фотографіями. 

За результатами запусків консультанти Проекту підготують звіт, який буде 

оприлюднений на сайті ВБО «ІМР».  

Члени конкурсної комісії опрацьовують результати запусків за оціночним бланком. 

Результати оцінювання запусків оформлюються Протоколом з підписами всіх членів 

конкурсної комісії та оприлюднюються після підведення підсумків за результатами участі 

пілотних шкіл у Проекті. 


