Розпорядження
Одеського міського голови
№ 990 від 12.11.2020 р.






Про проведення міської військово-спортивної гри «Ми роду козацького діти»

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 2.5.1 пункту 2.5 розділу 2 додатка 2 до Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 436-VII, з метою  сприяння зацікавленості учнів українською культурою, патріотичного та громадянського виховання юного покоління шляхом вивчення традицій та звичаїв українського народу, історії рідного краю, формуванню гармонійно розвиненої особистості, розкриття творчого потенціалу талановитих учнів: 
 
1. Затвердити Положення про міську військово-спортивну гру                            «Ми роду козацького діти» (додаток 1).

2. Затвердити кошторис на нагородження переможців міської військово-спортивної гри «Ми роду козацького діти» (додаток 2). 

3. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
3.1. Провести у листопаді 2020 року міську військово-спортивну гру   «Ми роду козацького діти» відповідно до Положення, затвердженого пунктом 1 цього розпорядження.
3.2. Забезпечити нагородження переможців міської військово-спортивної гри «Ми роду козацького діти» відповідно до кошторису.

4. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати                        20 000 (двадцять тисяч) грн на відповідний розрахунковий рахунок департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відкритий у Державній казначейській службі України, м. Київ, у межах загальних призначень, затверджених за КПКВКМБ 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» у бюджеті м. Одеси на 2020 рік.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В. 


                                                                                         Г. Труханов

 

Додаток 1 
до розпорядження 
міського голови 
№ 990 від 12.11.2020 р.

 
ПОЛОЖЕННЯ
про міську військово-спортивну гру
 «Ми роду козацького діти» 
 
1. Загальні положення

Міська військово-спортивна гра «Ми роду козацького діти»                         (далі – Гра) проводиться щорічно департаментом освіти та науки Одеської міської ради спільно з громадськими козацькими організаціями.

2. Мета і завдання 

Метою і завданнями Гри є:
- формування національно свідомих патріотів України, виховання в них духовності, поваги до  культури, звичаїв, традицій  українського народу;
- відродження і пропаганда історичної і культурної спадщини українського народу;  
- формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення  історії рідного краю;
- виявлення та розкриття творчих здібностей учнів.

3. Порядок організації та проведення Гри

До участі у Грі запрошуються  команди у складі 5 хлопців та групи підтримки – 5 дівчат. Вік учасників – 12-14 років. Гравці мають бути одягнені в українські національні костюми.
Гра проводиться у заочній формі (до 25 листопада 2020 року). 
		Конкурсна програма складається з наступних змагань:
1. Візитівка (у вибраному форматі відеозапису): повинна складатися з девізу команди (обов'язково), 2 чотиривіршів, в яких буде висвітлено сенс життя козаків, емблеми команди на кожного учасника. 
Учасники команди або капітан повинні розповісти, що зображено на їх емблемі (формат А4 – на палиці) і що означає кожен із символів. Також учасники команди виконують 1 куплет будь-якої козацької пісні (акапельно або під супровід). Тривалість виступу – 5 хвилин. 
Візитівка повинна бути театралізована. 
Для участі у Грі подаються роботи (відеоролики) у форматах: AVI, MPEG-4, MJPEG, MOV, MP-4 з роздільною здатністю не менше 720 х 480. Тривалість відеоролика не повинна перевищувати 5 хвилин. На початку ролика слід вказати його назву і дані про автора (авторів): ім’я, прізвище, назву закладу освіти. Відеоролик може бути відзнятий будь-якими доступними засобами (за допомогою професійної або непрофесійної відеокамери, фотоапарату, смартфону, мобільного телефону). Під час зйомки та відеомонтажу можуть бути використані будь-які спеціальні програми, методи, способи та інструменти створення, наповнення й оформлення відеоматеріалу.
2. Конкурс малюнків «Україна козацька – земля моїх батьків»: учасники представляють 2 творчі роботи на відповідну тему у довільній техніці форматами А3, А2, оформлені у паспарту. Роботи повинні мати етикетку розміром 80 х 60 мм, на якій вказується назва експоната, прізвище, ім'я, по батькові автора та керівника. Надані роботи будуть представлені                            на виставці під час проведення Гри.

4. Визначення переможців 

		Переможців Гри визначає журі, склад якого затверджується наказом директора департаменту освіти та науки Одеської міської  ради. До складу журі входять представники департаменту освіти та науки Одеської міської ради, члени громадських організацій, педагоги закладів позашкільної та загальної середньої освіти.
	Переможці визначаються за наступними критеріями: 
	- знання козацьких та українських національних традицій, обрядів та костюмів;
	- емоційність, акторська виразність виконання;
	- сценічна культура;
	- цілісність композиції та відповідність її тематиці;
	- рівень володіння українською мовою.

5. Нагородження учасників 

Переможці Гри нагороджуються дипломами департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Капітан команди нагороджується грошовою винагородою. 
Результати Гри оприлюднюються на сайті департаменту освіти та науки Одеської міської ради.



Керуюча справами  							        О. Оніщенко




Додаток 2 
до розпорядження 
міського голови 
№ 990 від 12.11.2020 р.

 


КОШТОРИС
на нагородження переможців міської військово-спортивної гри
«Ми роду козацького діти»

№
з/п
Найменування статті витрат
Кількість
(од.)
Сума
(грн)
1.
Дипломи у рамках
3
1 000,00
2.
Грошова винагорода:
 
 

І місце
1
8 000,00

ІІ місце
1
6 000,00

ІІІ місце
1
5 000,00
Всього:
20 000,00



Керуюча справами							       О. Оніщенко


