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Н А К А З

 24.02.2014
                 №  74

Про проведення в рамках реалізації проекту «Я – харків’янин» 
районного етапу міського конкурсу учнівських проектів у 2014 році


На виконання плану роботи Департаменту освіти на 2014 рік, у межах реалізації проекту «Я – харків’янин» та з метою формування у школярів позитивного погляду на майбутнє Харкова, виховання активної громадянської позиції, залучення до практичного вирішення актуальних соціальних проблем міста, підтримки та розвитку дослідницької і проектної діяльності учнів

НАКАЗУЮ:

Затвердити:
	Умови проведення районного етапу міського конкурсу учнівських проектів – далі Конкурсу (додаток 1).
Склад оргкомітету Конкурсу (додаток 2).
	Склад журі Конкурсу (додаток 3).
	Оргкомітету Конкурсу:
	Провести районний етап міського конкурсу учнівських проектів у два тури:

	І (заочний) тур – до 14 березня 2014 року;
	ІІ (очний) тур – 20 березня 2014 року.

	Підбити підсумки районного етапу Конкурсу. 

До 21.03.2014
3. Методисту Бабаєвій Н.І.:
3.1. Довести інформацію щодо проведення районного етапу міського конкурсу учнівських проектів до керівників підпорядкованих загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів усіх типів та форм власності.
										До 28.02.2014
3.2. Забезпечити організаційно-методичний супровід проведення районного етапу міського конкурсу учнівських проектів.
До 21.03.2014
	Здійснити нагородження переможців районного етапу міського конкурсу учнівських проектів.

До 31.03.2014
4. Керівникам підпорядкованих загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів усіх типів та форм власності:
4.1. Довести інформацію щодо проведення районного етапу міського конкурсу учнівських проектів до педагогічних працівників та учнів  підпорядкованих загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
До 28.02.2014
4.2. Сприяти участі учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району та вихованців позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності в районному етапі міського конкурсу учнівських проектів.
До 14.03.2014
4.3. Надати заявки на участь у районному етапі міського конкурсу учнівських проектів.
                                                                                 До 07.03.2014
4.4. Надати матеріали роботи участі в районному етапі міського конкурсу учнівських проектів.
До 14.03.2014
5. Завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті Короп Ю.В. розмістити даний наказ на сайті  управління освіти.
До  28.02.2014
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора методичного центру  Настенко І.В.


Начальник управління		                                                   Т.В.Куценко





З наказом ознайомлені:
Настенко І.В.
Короп Ю.В.
Бабаєва Н.І.



Бабаєва

Додаток 1
до наказу управління освіти
адміністрації Київського району
Харківської міської ради
від 24.02.2014 № 74


УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
районного етапу міського конкурсу учнівських проектів 2014 року

Районний конкурс учнівських проектів (далі Конкурс) – це індивідуальні та групові змагання учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців позашкільних навчальних закладів усіх типів та форм власності щодо розробки та реалізації дослідницьких, інформаційних, творчих, прикладних проектів.
Мета Конкурсу  формування у школярів позитивного погляду на майбутнє Харкова, виховання активної громадянської позиції, залучення до практичного вирішення актуальних соціальних проблем міста, підтримки та розвитку дослідницької й проектної діяльності учнів.
1. Загальні положення:
 Організаційне та методичне забезпечення проведення районного конкурсу здійснює методичний  центр управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.
Тема Конкурсу: «Харків – місто перспектив».
Конкурс проводиться за номінаціями в трьох вікових категоріях:
- «Харків очима небайдужих дітей» (5-6 класи),
- «Харків – місто відкрите, дружнє, толерантне» (7-9 класи),
- «Школа та громада: грані партнерства» (10-11 класи).
1.6. Районний етап Конкурсу проводиться до 18 березня 2014 року.
1.7. Конкурс передбачає однакові вимоги до всіх учасників незалежно від типу навчального закладу, форми власності, підпорядкування та мови навчання в ньому.
Оргкомітет та журі Конкурсу
 Для організації та проведення Конкурсу створюються оргкомітет і журі, склад яких затверджується наказом управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.
	 Членами журі можуть бути працівники освітніх, наукових установ і громадських організацій району.
	 Оргкомітет визначає порядок, форми, місце, дату проведення Конкурсу.
 Забезпечує організаційну підготовку, створює імідж Конкурсу, пропагує його результати, видає та розповсюджує інформаційні матеріали.
	Журі Конкурсу обирає критерії оцінювання учнівських проектів, складає протоколи, визначає переможців Конкурсу.
Порядок проведення Конкурсу
3.1. Конкурс проводиться серед учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців позашкільних навчальних закладів усіх типів та форм власності.
3.2. Для участі в Конкурсі надаються роботи учасників загальноосвітніх навчальних закладів (не менше 1-єї роботи у кожній віковій категорії): текст друкованої конкурсної роботи обсягом до 10 аркушів (не враховуючи додатків) на папері формату А4 з використанням текстового редактору Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, 14 розмір, полуторний інтервал. Роботи подаються в паперовому та електронному варіантах. Проекти презентуються авторами (або представниками авторського колективу у складі не більше 3-х осіб).
Критерії оцінювання конкурсних робіт:
обґрунтованість проекту, актуальність ідеї;
практична цінність проекту, можливість реалізації;
наявність плану реалізації проекту (за необхідністю – із фінансовими розрахунками);
визначення очікуваних результатів реалізації проекту;
чіткість, логічність та аргументованість у викладенні матеріалів;
культура оформлення матеріалів.
Визначення та нагородження переможців
Журі оцінює учнівські проекти за встановленими критеріями.
Визначення переможців здійснюється як за загальною кількістю балів, так і за окремими напрямами роботи.
	Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.



































Додаток 2
до наказу управління освіти
адміністрації Київського району
Харківської міської ради
від 24.02.2014 № 74

Склад організаційного комітету 
районного етапу міського конкурсу 
учнівських проектів у 2014 році



Голова оргкомітету:
Куценко Т.В. -  начальник управління освіти 
адміністрації Київського району Харківської міської ради

Члени оргкомітету:
Настенко І.В. -  директор методичного  центру управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради






                                                                                                   Додаток 3
до наказу управління освіти
адміністрації Київського району
Харківської міської ради
від 24.02.2014 № 74

Склад журі  
районного етапу міського конкурсу 
учнівських проектів у 2014 році


Голова журі:


Снурникова І.О. – методист методичного центру управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

Члени журі:
Бабаєва Н.І. –  методист Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 3 Харківської міської ради»

Сипченко Т.М. - методист методичного центру управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

Попелешко О.І. – методист Комунального закладу «Станція юних техників № 2 Харківської міської ради»



Додаток до Умов проведення
районного етапу міського конкурсу
 учнівських проектів 2014 року

ЗАЯВКА

на участь учнів ЗНЗ № _____________________

у районному етапі міського конкурсу учнівських проектів 2014 року

№ з/п
Навчальний заклад
Клас
Прізвище, ім’я та по батькові учасників конкурсу (повністю)
Номінація, вікова категорія
Тема проекту
Тип
проекту
Прізвище, ім’я та по батькові (повністю), посада, кваліфікаційна категорія вчителів-керівників проектів


























Директор ЗНЗ 
                                                          підпис                  ініціали, прізвище

Відповідальний від ЗНЗ 
(прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
 посада, контактний телефон)



