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Н А К А З 

22.09.2017                   № 325 

 

Про проведення районного етапу 

міського чемпіонату шкільних  

команд клубу веселих та кмітливих  

серед загальноосвітніх 

навчальних закладів  

 

 

На виконання річного плану Управління освіти адміністрації Київського 

району Харківської міської ради на 2017 рік, відповідно до Положення про 

чемпіонат шкільних команд клубу веселих та кмітливих міста Харкова, з метою 

консолідації зусиль у розвитку молодіжного руху КВК у Київському районі, 

створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку учнівської 

молоді 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Затвердити: 

1.1. Положення районного етапу міського чемпіонату шкільних команд клубу 

веселих та кмітливих серед загальноосвітніх навчальних закладів (далі - 

Конкурсу) (додаток 1). 
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1.2. Затвердити склад оргкомітету та  склад журі районного етапу Конкурсу 

(додаток 2). 

2. Оргкомітету районного етапу Конкурсу:  

2.1. Провести районний етап Конкурсу на базі Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 100 згідно із Положенням про проведення районного 

етапу Конкурсу. 

                           10.10.2017 

2.2. Підбити підсумки та оприлюднити результати районного етапу Конкурсу. 

               До 16.10.2017 

3. Методисту методичного центру Управління освіти адміністрації  

Київського району Снурниковій І.О.: 

3.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення районного етапу 

Конкурсу. 

Вересень-жовтень 2017 року 

3.2. Довести інформацію щодо проведення районного етапу Конкурсу до 

керівників підпорядкованих навчальних закладів. 

             До 25.09.2017 

3.3. Надати до Харківського міського центру дозвілля молоді заявку на участь 

команди-переможця в міському Конкурсі. 

  До 20.10.2017 

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм 

власності: 

4.1. Довести інформацію щодо проведення районного етапу Конкурсу до 

педагогічних працівників, учнів підпорядкованих навчальних закладів. 

               До 26.09.2017 

4.2. Надати до методичного центру заявки на участь шкільних команд у  

районному етапі Конкурсу. 

                                                                                                                 До 02.10.2017 

4.3. Призначити керівників шкільних команд відповідальними за життя і 

збереження здоров’я членів команди на період участі у районному етапі 

Конкурсу. 
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5. Директору Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 100 

Харківської міської ради Харківської області Ткач Вікторії  Володимирівні 

створити належні умови для проведення районного етапу Конкурсу. 

        10.10.2017 

6. Завідувачу  лабораторії  комп’ютерних  технологій  навчання в освіті 

Короп Ю.В. розмістити цей наказ на сайті Управління освіти адміністрації 

Київського району Харківської міської ради. 

    До 27.09.2017 

7.     Контроль за виконанням наказу покласти на директора методичного 

центру Настенко І.В. 

 

 

Заступник начальника Управління освіти                         В.І. Ліпейко 

 

З наказом ознайомлені: 

Настенко І.В. 

Короп Ю.В. 

Снурникова І.О. 

Ткач В.В. 

 

 

 

Снурникова 
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 Додаток 1 

 до наказу Управління освіти 

 аміністрації Київського району 

 Харківської міської ради 

           від 22.09.2017 № 325 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

районного етапу міського чемпіонату шкільних команд  

клубу веселих та кмітливих  серед учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів Київського району  

 

Головними завданнями Чемпіонату КВК є: 

- виховання в учнівської молоді патріотизму, любові до України; 

- формування особистості, її соціальної зрілості; 

- пошук, розвиток і підтримка талановитої, обдарованої учнівської молоді; 

- задоволення потреб молоді в професійному самовизначенні, творчій 

самореалізації; 

- пропаганда та популяризація руху КВК в Україні; 

- організація змістовного дозвілля учнівської молоді, створення 

сприятливих умов для реалізації її творчого потенціалу; 

- визначення кращих команд КВК Київського району міста Харкова. 

Учасники конкурсу. 

Учасниками конкурсу можуть бути команди загальноосвітніх навчальних 

закладів району, до складу яких входять не більше 15 школярів віком до 17 

років, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах району. 

Порядок та умови проведення конкурсу. 

Районний етап Конкурсу проводиться 10 жовтня 2017 року на базі  

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 100 Харківської міської 

ради Харківської області. Виступ команди – до 5 хвилин. 

Заявки на участь у районному етапі необхідно надати до методичного 

центру до 02 жовтня 2017 року. 

Нагородження. Переможці районного етапу конкурсу нагороджуються 

дипломами Управління освіти адміністрації Київського району Харківської 

міської ради. 

Команди, які посіли І та ІІ місця, беруть участь у міському фестивалі-відкритті 

Чемпіонату КВК сезону 2017/2018 навчального року (але не більше трьох від 

району), який відбудеться 30 жовтня 2017 року. 
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    Додаток 2 

      до наказу Управління освіти 

                      адміністрації Київського району 

           Харківської міської ради 

         від 22.09.2017  № 325 
 

 

Склад оргкомітету 

районного етапу міського чемпіонату шкільних команд  

клубу веселих та кмітливих  серед учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів Київського району  

 

Голова оргкомітету – ЛіпейкоВ.І., заступник начальника Управління освіти 

адміністрації Київського району Харківської міської ради. 

Члени оргкомітету: 

Ткач В.В. –  директор Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 100 

Харківської міської ради Харківської області; 

Семенова І.А. – заступник директора з виховної роботи Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 100 Харківської міської ради 

Харківської області 

              

Склад журі 

районного етапу міського чемпіонату шкільних команд  

клубу веселих та кмітливих  серед учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів Київського району  

 

Голова журі –  Настенко І.В., директор методичного центру. 

Члени журі: 

Снурникова І.О. – методист методичного центру; 

Саприкіна М.А. – методист методичного центру; 

Кушнаренко О.C. – представник батьківської громадськості Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 100 Харківської міської ради 

Харківської області 

 

 

Снурникова    


