УКРАЇНА
ЧУДЕЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
23 квітня 2021 року

№ 125

Про проведення
фестивалю-конкурсу «Розквітай, писанко!»
серед учнів ЗЗСО Чудейської ТГ
На виконання законів України «Про освіту», на виконання заходів із
реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки
у закладах освіти Чудейської ТГ, з метою відродження, збереження
українських народних традицій щодо виготовлення писанок, великодніх
атрибутів декоративно-ужиткового мистецтва, сприяння забезпеченню
освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого і духовного
розвитку, виявлення і підтримки талановитої та обдарованої учнівської молоді
1. Провести фестиваль-конкурс «Розквітай, писанко!» серед учнів закладів
загальної середньої освіти Чудейської ТГ згідно положення (Додаток №1) 28
квітня 2021 року на базі Чудейського ліцею №2 у номінаціях «Традиційний
розпис писанки» та «Виготовлення декоративних
великодніх
композицій»
2. Затвердити Положення про проведення фестивалю-конкурсу «Розквітай,
писанко!» серед навчальних закладів Чудейської ТГ.
3. Затвердити склад організаційного комітету та журі конкурсу, що додається.
(додаток 2).
4. Вчителям образотворчого мистецтва закладів ЗСО Чудейської ТГ:
4.1. Прийняти участь у фестивалі-конкурсі «Розквітай, писанко!» серед учнів
закладів загальної середньої освіти Чудейської ТГ у
номінації
«Традиційний розпис писанки»
4.2. Забезпечити учасників конкурсу всім необхідним обладнанням.
5. Вчителям трудового навчання закладів ЗСО Чудейської ТГ:
5.1. Прийняти участь у фестивалі-конкурсі «Розквітай, писанко!» серед учнів
закладів загальної середньої освіти Чудейської ТГ у
номінації
«Виготовлення декоративних великодніх композицій»
5.2. Забезпечити учасників конкурсу всім необхідним обладнанням.

6. Головам міжшкільних методичних об’єднань з виховної роботи Іванович
Н.Б. та трудового навчання Фрунза Г.В.:
6.1. Організувати проведення Конкурсу відповідно до Положення.
6.2. Забезпечити нагородження переможців Конкурсу на рівні громади
7.Висвітлити інформацію про проведення конкурсу на інформаційному сайті
відділу освіти .
8.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на провідного
спеціаліста відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Чудейської сільської ради
Кіфу О.К.

Сільський голова

А.Д.Піцул

Додаток 1.
Затверджено
Розпорядження
Чудейської сільської ради
від 23.04.2021 року №125
Положення
про проведення фестивалю-конкурсу
«Розквітай, писанко!»
серед навчальних закладів Чудейської ТГ
1. Мета та завдання Конкурсу:
 розвиток творчих здібностей дітей та молоді;
 залучення широкого кола дітей до вивчення звичаїв українського
народу у сфері декоративно-ужиткового мистецтва на прикладі
писанкарства;
 виховання національно-патріотичних почуттів, гордості за свою
країну, рідний край;
 надання учням можливості виявити свою індивідуальність, а
також працювати в команді при створенні колективних
композицій.
2. Учасники Конкурсу
2.1. У Конкурсі беруть участь учні 7-11 класів ЗЗСО Чудейської ОТГ
2.2.. Обов'язковий елемент одягу – вишиванка.
2.3. Конкурс на кращий розпис традиційної писанки серед учнів 7-11
класів –розпис відбувається на місці на протязі 1.5 години
Також нагадуємо про забезпечення учаснику конкурсу на кращий розпис
традиційної писанки серед учнів 7-11 класів всім необхідним обладнанням!
2.4. Конкурс виробів «Виготовлення декоративних великодніх
композицій» - виготовлення відбувається на місці на протязі 1.5 години
Також нагадуємо про забезпечення учаснику конкурсу «Виготовлення
декоративних великодніх композицій» серед учнів 7-11 класів всім
необхідним обладнанням!
3. Критерії оцінювання конкурсних робіт
3.1.Номінація „Писанка”:

Відповідність писанок регіональним традиціям щодо розпису,
орнаменту, кольористики – 15 балів;
уміння за допомогою знаків-символів розкрити тему – 10 балів;
естетичне враження та художній рівень робіт – 20 балів;
3.2.Номінація
«Виготовлення
декоративних
композицій»
Оригінальність композиції -20 балів
Відповідність тематиці – 5 балів
естетичне враження та художній рівень робіт – 20 балів

великодніх

Додаток 2
Затверджено
Розпорядження
Чудейської сільської ради
від 23.04.2021 року № 125
Склад оргкомітету та журі конкурсу
1. Кіфу О.К.- провідний спеціаліст відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту
Чудейської сільської ради
2. Мікайлу Л.М. - спеціаліст відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту
Чудейської сільської ради
3. Іванович Н.Б. – голова міжшкільного методичного об’єднання
виховної роботи

з

4. Фрунза Г.В. - голова міжшкільного методичного об’єднання вчителів
трудового мистецтва
5. Савчук Людмила Василівна - вчитель образотворчого мистецтва
Буденецької гімназії.

