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Н А К А З

11.12.2013											    № 371

Про підсумки проведення районного 
творчого конкурсу «Київський – має талант»
серед загальноосвітніх навчальних закладів
комунальної та приватної форм власності,
вихованців позашкільних навчальних закладів 

У рамках проведення Року творчості у 2013 році та з метою виявлення і підтримки талановитих дітей, розвитку творчої активності дітей та молоді, підвищення рівня культури учнів та вихованців навчальних закладів, організації змістовного дозвілля школярів та молоді, виховання в них культурних та естетичних смаків з 27.09.2013 по 11.12.2013 відбувся районний творчий конкурс «Київський – має талант». Творчий конкурс було проведено  згідно з Положенням про організацію та проведення районного творчого конкурсу «Київський – має талант». У конкурсі взяли участь близько 200 учнів з 27 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної та приватної форм власності, позашкільних навчальних закладів. Було надано 114 заявок. До фіналу було відібрано 26 номерів різних жанрів: вокал, хореографія, гімнастика, циркове мистецтво, театральне мистецтво, пісочна анімація. Журі конкурсу відзначило відповідальне ставлення адміністрації навчальних закладів до участі в творчому конкурсі: усі заявки були надані своєчасно, колективи прибували на конкурс відповідно до графіку. Відбіркові тури пройшли організовано на базі визначених закладів. За підсумками журі були визначені переможці конкурсу. На підставі вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Визнати переможцями районного творчого конкурсу «Київський – має талант» (додаток 1). Визнати лауреатами районного творчого конкурсу «Київський – має талант» (додаток 2).
        11.12.2013
2. Висловити подяку за допомогу в організації та проведенні відбіркових турів  районного творчого конкурсу «Київський – має талант» педагогічному колективу ХСШ № 16 (директор Д'якова І.А.), педагогічному колективу ХСШ № 17 (директор Касеко І.І.), педагогічному колективу ХСШ № 133 «Ліцей мистецтв» (директор Савицька І.Ю.) та педагогічному колективу ХЗОШ № 165 (директор Єфіменко І.В.).
3.Методисту методичного центру Снурниковій І.О. довести інформацію про результати творчого конкурсу до керівників навчальних закладів.
            До 16.12.2013 
4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності проаналізувати підсумки творчого конкурсу «Київський – має талант» та довести інформацію до педагогічних колективів та учнів підпорядкованих навчальних закладів.
										  До 20.12.2013
5. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів Спеціалізована економіко-правова школа ХГУ «НУА», Харківський приватний НВК I-III ступенів "Гімназія Очаг" Харківської області, Харківська приватна загальноосвітня школа I-III ступенів «Лєствіца» Харківської області організувати роботу щодо виявлення здібних і обдарованих дітей художньо-естетичного напрямку та сприяти їх участі у творчому конкурсі «Київський – має талант» у 2014-2015 навчальному році.
										  До 01.09.2014
6. Завідувачу  лабораторії  комп’ютерних  технологій  навчання Короп Ю.В.. розмістити цей наказ на сайті управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради
            До 17.12.2013
7. Контроль за виконанням наказу покласти на директора методичного центру Настенко І.В.



Начальник управління                                                              Т.В.  Куценко 



З наказом ознайомлені:
Настенко І.В.
Короп Ю.В.
Снурникова І.О.
Д’якова І.А.
Касеко І.І.
Савицька І.Ю.
Єфіменко І.В.


Снурникова І.О.






Додаток  1 
до наказу  
від 11.12.2013 № 371

Список переможців районного творчого-конкурсу
«Київський має талант»

	І місце  - зразкова танцювально-циркова студія «Надежда» ХЗОШ № 158 (керівник Назарова О.В.) 
	ІІ місце – Баскакова Софія (вокальний номер), учениця ХЗОШ № 5 (керівник Романова Л.В.)
	ІІІ місце – Гіль Марина, учениця ХЗОШ № 100 (керівник Ткач В.В.)
	Зразковий ансамбль бального танцю «Вдохновение» ХСШ № 62 (керівник Гряник О.Г.) - приз від ректора Харківського Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «ХАІ» Кривцова Володимира Станіславовича 
	Капон Богдан, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості № 3 (керівник Жиліна Л.В.) - приз від Адміністрації  Київського району Харківської міської ради 





Додаток 2 
до наказу 
 від 11.12.2013 № 371

Список лауреатів районного творчого-конкурсу
«Київський має талант»
№ п\п

Учасник

ЗНЗ
1
Самаджия Мєліна
Харківська гімназія № 1
2
Калашнікова Лоліта
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5
3
Костюк Вероніка
Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 16
4
Бондаренко Анастасія,
Бондаренко Георгій
Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 16
5
Липова Еліна
Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17
6
Хореографічний колектив «Эхо»
Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 62
7
Театр «Xclusity»

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 62
8
Циганський театр «Джитанес»
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 100
9
Панасевич Валерія
Харківський ліцей № 107
10
Швайковський Сергій
Харківська спеціалізована школа № 133 «Ліцей мистецтв»
11
Новікова Олександра

Харківська спеціалізована школа № 133 «Ліцей мистецтв»
12
Іванова Анастасія 

Харківська спеціалізована школа № 133 «Ліцей мистецтв»
13
Гоман Альберт

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 134
14
Калініна Маргарита

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 134
15
Зразкова танцювально-циркова студія «Надежда».
Ручний еквілібр «Феєрверк»
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 158
16
Курбатова Анастасія

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 166
17
Довалентинова Орина

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 166
18
Фільдштейн Лайнел
Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 170
19
Текелемаріам Лєлісе
Харківський приватний ліцей «Професіонал»
20
Атабалова Лейла
Харківський приватний Академічний ліцей
21
Колектив сучасного танцю «Щастя» 
Центр дитячої та юнацької творчості № 3


