Розпорядження
Одеського міського голови
№ 232 від 05.04.2021 р.
 

Про проведення міського конкурсу проєктів для старшокласників з історії та культури рідного міста

  
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року           № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на виконання підпункту 2.7.2 пункту 2.7 розділу 2 додатка 2 до Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2021-2026 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2021 року            № 55-VIII, з метою виховання всебічно розвиненої, патріотично налаштованої, духовно багатої особистості, формування інтересу молоді до історико-культурної спадщини міста, впровадження нових виховних технологій у практику роботи закладів освіти: 

1. Затвердити Положення про проведення міського конкурсу проєктів для старшокласників з історії та культури рідного міста (додаток 1).
 
2. Затвердити кошторис на нагородження переможців міського конкурсу проєктів для старшокласників з історії та культури рідного міста (додаток 2). 

3. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради: 
3.1. Провести у травні-червні 2021 року міський конкурс проєктів для старшокласників з історії та культури рідного міста відповідно до затвердженого Положення.
3.2. Забезпечити нагородження переможців міського конкурсу проєктів для старшокласників з історії та культури рідного міста відповідно до затвердженого кошторису. 
	
4. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 20 000 (двадцять тисяч) грн, зазначених у пункті 2 цього розпорядження,             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 0611160  «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» у бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2021 рік. 

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




Г. Труханов



































Додаток  1
до розпорядження
міського голови
від 05.04.2021 р.
№ 232


ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міського конкурсу проєктів для старшокласників
 з історії та культури рідного міста

	Конкурс проєктів для старшокласників з історії та культури рідного міста (далі – Конкурс) проводиться щороку з метою популяризації історії та культури рідного міста, стимулювання розвитку науково-дослідницької діяльності учнів та підтримки учнівських ініціатив, впровадження нових виховних технологій у практику роботи закладів освіти, що сприяє формуванню всебічно розвиненої, патріотично налаштованої особистості.

1. Загальні положення           

	1.1. До участі у Конкурсі запрошуються старшокласники (учні 8 –                11 класів), учнівські колективи загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси. Проєкти можуть бути індивідуальні, групові, колективні та загальношкільні.
	1.2. Конкурс проводиться у два етапи: 
- 1-й етап (заочний) – травень;
- 2-й етап (очний) – травень-червень.
Подані на Конкурс проєкти розглядатимуться за такими тематичними напрямами:
- історико-краєзнавчий;
- культурологічний;
- військово-патріотичний.

2. Порядок проведення Конкурсу

	2.1. Порядок проведення, склад оргкомітету та журі Конкурсу визначаються наказом директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
	2.2. До участі у Конкурсі допускаються проєкти, що відповідають тематичним напрямам і пов’язані з історичними  процесами, державними та політичними діячами нашого міста,  розвитком науки, літератури,  мистецтва та воєнними подіями різних часів. 
	2.3. На 2-му етапі Конкурсу заслуховуються кращі проєкти заочного етапу, що містять: заявку, електронну презентацію, опис проєкту та додаткові матеріали.  
	2.4. Матеріали, подані на Конкурс, мають бути виконані у друкованому вигляді: шрифт Times New Roman, 14 розмір, інтервал – 1, на одному боці аркуша А4 (опис проєкту має складати не більше 6 аркушів).
	2.5. До основних документів можуть додаватися фото- та відеоматеріали, презентаційні матеріали.
	2.6. Матеріали мають бути виконані державною мовою. 
	2.7. Мультимедійна презентація проєкту повинна містити: 	
- титульний слайд (тема роботи, прізвище, ім’я та по батькові автора / групи авторів, клас, заклад освіти, керівник / консультант);
- інформаційні слайди – від 10 до 13 (у вигляді текстової інформації,    фото- та відеоматеріалів);
- завершальний слайд (перелік партнерів проєкту).

3. Оцінювання проєктів та визначення переможців Конкурсу

	3.1. Журі Конкурсу визначає максимальну кількість балів за кожним із  критеріїв.
	3.2. Оцінювання проєктів відбувається за такими критеріями:
- актуальність ідеї проєкту;
- визначення мети та завдань проєкту;
- ефективність і дієвість інструментарію, використаного у ході реалізації проєкту;
- план реалізації проекту; 
- результати реалізації проєкту;
- грамотність оформлення  опису проєкту;
- презентаційні та додаткові матеріали.
	3.3. Журі Конкурсу проводить оцінку кожного наданого на Конкурс           проєкту та визначає переможців Конкурсу, як правило по 3 переможці у кожній номінації (1 – 3 місця).
	3.4. Рішення журі Конкурсу оформлюється протоколом, який   підписують голова та секретар журі. 

4. Нагородження учасників Конкурсу

	4.1. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами Департаменту освіти та науки Одеської міської ради та грошовими винагородами, учасники Конкурсу нагороджуються грамотами Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. 
	4.2. Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради у мережі «Інтернет».
 


В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами 								О. Бриндак
Додаток 2 
до розпорядження 
міського голови 
від 05.04.2021 р.
№ 232 
 



КОШТОРИС
на нагородження переможців міського конкурсу проєктів для старшокласників з історії та культури рідного міста 

№ з/п
Назва статті витрат
Кількість 
(од.)
Сума
(грн)
1.
Дипломи у рамках
20
2000,00
2.
Грошові винагороди:
9
18000,00

1 місце
3
7500,00

2 місце
3
6000,00

3 місце
3
4500,00
3.
Всього:

20000,00




В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами								О. Бриндак


