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Положення
про конкурс учнівських творів на тему: «Моя школа найкраща, тому щ о...»

І. Загальні положення

1. Конкурс учнівських творів на тему: «Моя школа найкраща, тому щ о...»
(далі - конкуре), проводиться з метою виховання у підростаючого покоління
патріотизму,

запшьнолюдських

цінностей,

почуття

гордості

за

школу,

підвищений культурного рівня, формування позитивного відношення до свого
навчального закладу.

2. Організаторами конкурсу є департамент освіти, науки та молоді
Миколаївської обласної державної адміністрації та товариство з обмеженою
відповідальністю «Миколаївський хлібзавод № 1».

3. Основними завданнями конкурсу є:
виховання в учнів любові до рідного краю;

молоді;

створення іумов для самореалізації талановитих і обдарованих дітей та
j
;

5

розвиток уі дітей та молоді творчих інтересів до пошукової діяльності;
підтримка соціальної активності учнівської молоді.
4. Учасники конкурсу до початку його проведення мають бути
ознайомлені з порядком і правилами його проведення, видами і формами
заохочення тощо, і

5.

Учаснй ки

конкурсу

повинні

дотримуватись

вимог

до

його

проведення, вико ну вати рішення журі тощо.

6. Охорона та захист авторських прав щодо поданих на конкурс робіт
здійснюється відповідно до законодавства України.

II. Порядок проведення конкурсу

1. Конкурс гіроводиться з 01 квітня по 29 травня 2016 року у два етапи:
І етап - з 01 квітня по 15 травня 2016 року, протягом якого готуються та
подаються твори;
II етап - з 16 по 29 травня, протягом якого підбиваються підсумки та
нагороджуються переможці конкурсу.

2. До участі у конкурсі запрошуються учні трьох вікових категорій
1-4 класи;
5-8 класи;
9-11 класи.

3. Від навч зльного закладу може брати участь необмежена кількість
учнів.
-да р -

4.

Учням, бажаючим взяти участь у конкурсі необхідно написати твір на

тему «Моя школа найкраща, тому що...» та надіслати його з десятьма
етикетками від хлібних виробів ТОВ «Миколаївський хлібзавод № 1» з 01
квітня по 15 травня 2016 року на поштову адресу товариства з обмеженою
відповідальністю «Миколаївський хлібзавод №1» або принести самостійно за
місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївський
хлібзавод №1»: Телефон для довідок: (0512) 67-55-87.
5.

^

Під час Доведення конкурсу обробка персональних даних учасників

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних
даних».
III. Підбиття підсумків Конкурсу, критерії оцінки творів
та нагородження переможців

1. Оцінку творів учасників конкурсу проводить журі, до складуся кого
входять представники департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської
обласної державної адміністрації та товариства з обмеженою відповідальністю
«Миколаївський х|іібзавод№ 1».
Склад журі затверджується наказом департаменту освіти, науки та молоді
Миколаївської обі асної державної адміністрації.

2. Журі обир ає п'ятнадцять кращих творів в кожній віковій категорії (І
місце - 5 робіт, II місце - 5 робіт та III місце - 5 робіт).
3.

Кращі твори обираються за загальною сумою балів за наступними

критеріями:
відповідність темі конкурсу - 10 балів;
оригінальніс т ь - 10 балів;
творчість

0 балів;

композиція та логіка суджень - 10 балів;

^

естетичне оформлення —5 балів;
грамотність т- 5 балів;
Максимальна сумарна кількість балів - 50.
4.
ДО

критеріїв.

Кожен член журі перевіряє кожну роботу і виставляє бали відповідно
І

*

^

5. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить
засідання журі та підписує протоколи засідання журі.
Журі приймає колегіальне рішення щодо

визначення переможців

Конкурсу в межах відповідних номінацій. Рішення журі оформлюється
протоколом.
6. Переможні Конкурсу, які посіли І, II, III місця нагороджуються
грамотами депар1аменту .освіти, науки та молоді Миколаївської обласної
державної адміністрації.
7. На під стаL;зі рішення журі видається наказ департаменту освіти^науки
та молоді Микол аївської обласної державної адміністрації про підсумки
проведення Конкурісу.

Заступник директора департаменту начальник управління освіти та
ресурсного забезпечення департаменту
освіти, науки та молоді
і
г
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