Відділ освіти Красноокнянської райдержадміністрації
НАКАЗ
05.01.2015 року

смт. Красні Окни

№6

Про підсумки проведення
І-ІІ етапів ХІV Всеукраїнського
конкурсу учнівської творчості
в 2014-2015 н. р.
На виконання Указу Президента України від 22 березня 2002 року № 284
«Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», листів Міністерства освіти і
науки України від 24.10. 2013 року № 1/9-744, Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів від 10.12.2014 року №651, наказу відділу освіти від
12.12.2014 року
№250 «Про проведення ХІV Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості» та з метою виховання патріотизму, історичної пам’яті про
Великого Кобзаря у молодого покоління, вивчення спадщини Т.Г. Шевченка,
збереження і розвитку інтелектуального потенціалу України, державної
підтримки талановитої молоді та творчої праці вчителів в загальноосвітніх
закладах району в грудні 2014 року було проведено ХІV Всеукраїнський конкурс
учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвячений
Шевченківським дням.
У Конкурсі взяли участь школярі 5-11 класів. На районний етап в номінації
«Література» надійшло 8 творчих робіт та 3 роботи в номінації «Історія України і
державотворення». Загалом у Конкурсі взяли участь учні Красноокнянського
НВК - 2, Довжанської ЗОШ І-ІІІ ст. - 4, Ставрівського НВК - 2, Малаївського
аграрного ліцею - 1, Гавиноського НВК - 2).
Члени журі районного етапу Конкурсу, уважно ознайомившись зі змістом
представлених матеріалів, відмітили, що не всі конкурсанти змогли розкрити
тему, показати свої здібності володіння художнім словом, історичними фактами.
Високий рівень теоретичної підготовки, зацікавленості темою, творчий підхід до
виконання робіт в номінації «Література» на тему: «Ми є. Були. І будем ми! Й
Вітчизна наша з нами» продемонстрував Щербина Дмитро, учень 11 класу
Малаївського аграрного ліцею (вч. Плотнік В.А.), а в номінації «Історія України і
державотворення» - Возіян Ольга, учениця 9 класу та Куницька Олена, учениця 8
класу Гавиноського НВК (вч. Катан К.І.). Але, в той же час слід відзначити, що всі
інші учасники не дотрималися вимог оформлення творчих робіт.
За рішенням журі ІІ етапу ХІV Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості

НАКАЗУЮ:
1. Нагородити грамотами відділу освіти учасників Конкурсу, роботи яких
визнано найкращими в номінації «Література» Щербину Дмитра - учня 11
класу Малаївського аграрного ліцею, в номінації «Історія України і
державотворення» Возіян Ольгу, ученицю 9 класу та Куницьку Олену,
ученицю 8 класу Гавиноського НВК.
2. Нагородити грамотами відділу освіти вчителів української мови та
літератури Плотнік В.А. (Малаївський аграрний ліцей), Катан К.І.
(Гавиноський НВК), які підготували переможців Конкурсу.
3. Вказати керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, які не взяли
участь у Конкурсі, на відсутність роботи з учнівським та педагогічним
колективами щодо організації участі у ХІV Всеукраїнському конкурсі
учнівської творчості.
4. Керівникам закладів освіти:
4.1. Проаналізувати результати ІІ етапу ХІV Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості щодо поліпшення якості виконання творчих робіт.
4.2. Постійно проводити організаційну роботу з учнями та вчителями щодо
участі в районних конкурсах.
4.3. Активізувати роботу з обдарованою молоддю.
5. Районному методичному кабінету (Кравчик З.В.):
5.1 До 15.01.2015 року подати до Одеського обласного інституту
удосконалення заявку та творчі роботи на участь у ІІІ етапі Конкурсу.
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу РМК
Кравчик З.В.

Начальник відділу освіти

Довгань Валентина Сергіївна, 2-19-68

О.А. Лончак

