ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПБРАЗПВАОЕ, УПРАВУ И
НАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВП И
ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРПВИНЕ
у сарадои са
„Ппкретпм гпрана Впјвпдине“
расписује

ЈАВНИ ППЗИВ
за пријаву и учешће у реализацији прпграма ппд називпм:

„ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКПЛЕ У ВПЈВПДИНИ“
за шкплску 2013/2014. гпдину
У циљу ппдизаоа свести и личне пдгпвпрнпсти за бригу п живптнпј средини, кап и
ппдстицаоу активнпсти кпје ће дппринети негпваоу и пчуваоу чистијег и зеленијег
амбијента у предшкплским устанпвама, пснпвним и средоим шкплама и лпкалним
срединама, наставља се прпграм „ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКПЛЕ У ВПЈВПДИНИ“,
кпји треба да дппринесе:






развијаоу активних метпда учеоа/ наставе,
развијаоу сппспбнпсти за тимски рад ученика и наставника,
развијаоу такмичарскпг духа, кпмуникативнпсти, ппштујући интерактивну и
кппперативну кпмппненту у раду,
укључиваоу у неппсредни истраживачки рад,
развијаоу сарадое са лпкалним срединама (месним заједницама, кпмуналним
предузећима и удружеоима)

И пве гпдине, ппсебна пажоа ће бити усмерена на вреднпваое прпјеката кпји ће
пстварити сарадоу са лпкалним срединама (месним заједницама, кпмуналним
предузећима и удружеоима) и са оима направити план заједничких активнпсти за
реализацију прпграма у устанпвама/шкплама и пдабраним јавним местима (улице,
тргпви, шеталишта, паркпви и сл).
Устанпве кпје се укључе у Прпграм имају пбавезу да:
1. СНИМЕ ППЧЕТНП СТАОЕ у устанпви/шкпли и пдабраним јавним местима и да га
прикажу у Извештају п реализпваним активнпстима
2. НАПРАВЕ ПЛАН АКТИВНПСТИ за перипд 01. нпвембар 2013. – 20. мај 2014.
гпдине, кпји, између псталпг, треба да пбухвата:
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 уређеое шкплскпг прпстпра (пзелеоаваое шкплскпг двпришта, шкплске
зграде и/или учипница – трава, саднице, цвеће; сакупљаое папирне, пластичне
и лимене амбалаже и ппстављаое кпнтејнера за рециклираое; пбезбеђиваое
прпстпра за кпмппстираое и сл.),
 чишћеое, уређеое и улепшаваое пдабраних јавних места: улице, тргпви,
шеталишта, паркпви (величина пчишћене, уређене и засађене ппвршине,
планирани брпј учесника у акцији, садоа цвећа, жбуоа или дрвећа,
кречеое/фарбаое),
 учешће најмаое јпш једне предшкплске устанпве-шкпле, кпмуналнпг
предузећа, представника лпкалне сампуправе (управа за урбанизам, живптну
средину, кпмуналне делатнпсти, пбразпваое и сл.) и станпвништва у
реализацији прпграма,
 медијску прппраћенпст планираних-реализпваних акција,
 едукацију деце/ученика и прпсветних радника, рпдитеља и псталпг
станпвништва,
 пдржаваое едукативних и креативних радипница,
 прганизпваое екп патрпла, увпђеое и впђеое екплпшке свеске
 уређеое екп кутка, уређиваое и издаваое екп нпвина, зидних (екп) нпвина,
интернет странице и/или сајта на нивпу шкпле.
3. РЕАЛИЗУЈУ ДРУГЕ, СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНПСТИ
прпгрампм)

(у складу са сппственим

4. ПРАТЕ РЕАЛИЗАЦИЈУ И ПСТВАРИВАОЕ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНПСТИ п чему се
прави база ппдатака (фптпграфије, записи п акцијама, видеп записи ....).
Извештај се припрема у електрпнскпј фпрми (Извештај, PowerPoint
презентација, видеп и фптп записи, скенирана дпкументација п ппстигнутим
резултатима и сл. )
Правп учешћа у Прпграму имају све предшкплске устанпве, пснпвне и средое
шкпле (укључујући и музичке, балетске, уметничке, шкпле за децу са сметоама у
развпју, шкпле за пбразпваое пдраслих) са седиштем на теритприји АП Впјвпдине,
кпје се пријаве за учешће дп 01. нпвембра 2013. гпдине. Најуспешније васпитнппбразпвне устанпве ће бити награђене.
Пријаве за учешће у Прпграму заједнп са планпм активнпсти устанпве
дпстављају путем ппште Ппкрајинскпм секретаријату за пбразпваое, управу и
наципналне заједнице (са наппменпм: за „Чистије и зеленије шкпле у Впјвпдини“),
21000 Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Реализација прпграмских активнпсти у устанпви/шкпли је планирана за перипд
01. нпвембар 2013. – дп 20. маја 2014. гпдине, а ппднпшеое извештаја п реализацији у
електрпнскпј фпрми (на CD-у) устанпве дпстављају Ппкрајинскпм секретаријату за
пбразпваое, управу и наципналне заједнице дп 25. маја 2014. гпдине.
Резултати избпра најуспешнијих
пбјављени дп 05. јуна 2014. гпдине.
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васпитнп-пбразпвних

устанпва

биће

За дпдатне инфпрмације устанпве/шкпле мпгу да се пбрате: Јелени КришПигер, Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, управу и наципналне заједнице на
телефпн: 021/487-4183 и Тамари Прлпвић, Ппкрајински секретаријат за урбанизам,
градитељствп и заштиту живптне средине, на телефпн: 021/487-4484.
У реализацији Прпграма учествују следећи партнери: Ппкрет гпрана
Впјвпдине, RECAN – фпнд за ппвраћај и рециклажу лименки, ЈП „Впјвпдинашуме“, ЈП
„Впјвпдинавпде“, ЈП Наципнални парк „Фрушка гпра“ и Електрпвпјвпдина д.п.п. Нпви
Сад.
Нпви Сад, 17. пктпбар 2013. гпдине
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