
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

 23.07.2019 року № 779
 
Про затвердження Порядку та
умов  проведення  конкурсу
учительських  проектів  “На
хвилі сучасності”

 

Відповідно до статті   26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 25 Закону України «Про освіту», статті 89 Бюджетного кодексу
України, Наказу  Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 року №522
«Про затвердження  Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої
діяльності»,  Програми  соціально-економічного  розвитку  Гребінківської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої рішенням 15 сесії 7
скликання  від  21.12.2018  №  514  (зі  змінами),  з  метою  сприяння  розвитку  і
популяризації освіти в Україні,  стимулювання професійного росту і заохочення
педагогів,  об’єднання  зусиль,  вироблення  спільного  бачення,  накопичення
досвіду  і  поширення кращих практик та  корисних ініціатив,  спрямованих на
формування суспільства, що навчається впродовж життя, враховуючи висновки і
рекомендації  спільного  засідання  постійної  комісії та  виконавчого  комітету,
міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Порядок та  умови проведення конкурсу учительських проектів
“На хвилі сучасності”, що додаються.
2.  Організацію  виконання  рішення  покласти  на  методичний  кабінет  відділу
освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради Полтавської області.
3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та
підприємництва  (Бондарь  І.М.),  постійну  комісію  з  питань  освіти,  культури,
молоді  фізичної  культури,  охорони здоров’я та соціального захисту (Кулікову
Т.В.) та заступника міського голови В.А.Волошина.

Міський голова                                         В.Колісніченко



                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 23 сесії 
Гребінківської міської ради
VII скликання
від 23.07.2019 № 779

ПОРЯДОК ТА УМОВИ  ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ УЧИТЕЛЬСЬКИХ
ПРОЕКТІВ «НА ХВИЛІ СУЧАСНОСТІ»

Відповідно до Положення про порядок здійснення      інноваційної освітньої діяльності  
(затверджено наказом МОН України від 07.11.2000 року № 522)

І. Загальні положення

1.1. Цим Положенням встановлюється порядок проведення конкурсу кращих
проектів у сфері освіти  (далі – Конкурс) та визначення його переможців.

1.2.  Конкурс проводиться з метою розвитку і популяризації освіти,  цифрової
компетентності, новітніх технологій та методологій навчання.

1.3. Ініціатором  та  організатором  Конкурсу  є  методичний  кабінет  відділу
освіти виконавчого комітету Гребінківської  міської  ради (далі  –  Організатор).
Засновник конкурсу – Гребінківська міська рада.  

1.4. Учасниками Конкурсу є працівники закладів дошкільної, позашкільної та
загальної середньої освіти, які в порядку, визначеному цим Положенням, подали
заявки на участь у Конкурсі (далі – учасники).  

1.5. Основна мета і завдання Конкурсу:  
- сприяння розвитку і популяризації освіти  в Україні;  
- стимулювання професійного росту і заохочення педагогів;
- об’єднання зусиль, вироблення спільного бачення, накопичення досвіду і

поширення кращих практик та корисних ініціатив, спрямованих на формування
суспільства, що навчається впродовж життя.

1.6. Порядок і термін проведення Конкурсу.
1) Для  участі  в  Конкурсі  необхідно  до  30  серпня  2019  року  подати  до

методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської
міської ради заявку учасника за формою (додаток 1), а до 20 грудня 2019
року  подати  конкурсні  роботи  відповідно  до  вимог,  визначених  цим
Положенням,  на  електронну  адресу  osvita-otggrebinka@ukr.net з
приміткою «Конкурс проектів».

2) До участі у конкурсі приймаються освітні проекти, які були повністю, або
частково, реалізовані у період з 1 вересня 2019 року до 1 грудня 2019 року.



Усі заходи, час проведення яких виходить за межі вказаного періоду, не
будуть розглядатися конкурсною комісією.

3) На Конкурс допускаються тільки оригінальні освітні проекти, які ще не
друкувалися або не розміщувалися на веб-ресурсах.

4) На Конкурс не приймаються роботи, які є плагіатом інших робіт.
5) Вимоги до оформлення конкурсної роботи:

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Назва проекту.  
Відомості  про  навчальний  заклад  (назва,  контактна  інформація,

керівник).
Виконавець проекту.
Партнери та спонсори проекту (якщо є).
Цільова аудиторія (кому саме надається освітня послуга).  
Географічна територія, на яку поширюється діяльність проекту.
Терміни реалізації проекту.  

ІІ. ОПИС ПРОЕКТУ
 Основна мета та завдання проекту.

Перелік заходів, що були проведені в рамках реалізації проекту.  
Основні результати реалізації проекту.
Вплив проекту на розвиток учнів місцевої громади (цільову групу).
Проблеми, що виникли під час реалізації проекту.
Перспективи розвитку проекту.

6) Підведення підсумків та оприлюднення результатів Конкурсу відбудеться 24
грудня 2019 року.    
 

ІІ. Проведення Конкурсу

2.1. Організатор:  
1)  забезпечує  організацію  і  проведення  Конкурсу  відповідно  до  цього

Положення;
2)  для  проведення  Конкурсу  утворює  (наказ  начальника  відділу  освіти

виконавчого  комітету  Гребінківської  міської  ради)  конкурсну  комісію,  строк
повноважень  якої  завершується  після  підбиття  підсумків  Конкурсу  та
проведення  нагородження переможців.  До  складу  конкурсної  комісії  входять:
голова,  заступник  голови,  секретар  та  члени  комісії  (представники
Гребінківської  міської  ради, члени НМР  методичного кабінету  відділу  освіти
виконавчого комітету Гребінківської міської ради);

3) здійснює координацію діяльності конкурсної комісії та сприяє її роботі;
4) визначає тематику Конкурсу;  
5) приймає рішення про оголошення Конкурсу;
6) розробляє форму заявки учасника Конкурсу та розміщує її на своєму

офіційному веб-сайті;
7)  забезпечує  організацію  проведення  інформаційно-роз’яснювальних

заходів з метою популяризації Конкурсу;



8) проводить реєстрацію заявок учасників Конкурсу, здійснює їх перевірку
на відповідність встановленій формі і передає конкурсній комісії для здійснення
оцінювання;

9)  ознайомлюється  у  разі  потреби  з  результатами  реалізації  практик
учасників Конкурсу з виїздом на місце їх запровадження;  

10)  визначає  переможців  Конкурсу  на  підставі  пропозицій  конкурсної
комісії та проводить їх нагородження.
 
2.2. Конкурсна комісія:

1)  дотримується  принципів  справедливості,  неупередженості  та
професіоналізму;

2)  проводить  оцінювання  практик  та  корисних  ініціатив,  поданих
учасниками Конкурсу,  відповідно до критеріїв,  визначених розділом ІІІ  цього
Положення;

3) вносить пропозиції щодо визначення переможців Конкурсу відповідно
до цього Положення;  

4)  вносить  пропозиції  щодо  відзначення  учасників  Конкурсу
спеціальними відзнаками.
 
2.3.  Переможці  Конкурсу  визначаються  за  рішенням  конкурсної  комісії,  яке
приймається  більшістю  її  голосів.  Засідання  конкурсної  комісії  вважається
правочинним,  якщо  на  ньому  присутні  більше  як  2/3  її  складу.  Рішення
конкурсної  комісії  фіксується  у  протоколі  засідання,  який  підписується
головуючим на засіданні та секретарем. Протокол не пізніше, ніж на третій день
після його складання надається Організатору.  

2.4. Рішення про визначення переможців Конкурсу приймається Організатором
на підставі пропозицій конкурсної комісії та оформлюється відповідним наказом
Організатора.

2.5. Нагородження переможців Конкурсу проводиться відповідно до розділу IV
цього Положення.
 

ІІІ. Критерії визначення переможців Конкурсу

3.1. Переможці Конкурсу визначаються відповідно до критеріїв:
- актуальність ініціативи;
- інноваційність ідеї, покладеної в основу проекту;  
- соціальна значимість для освіти та цільової групи;
- відповідність проведених заходів зазначеній меті й завданням проекту;
- ефективність і дієвість інструментарію, використаного під час реалізації

проекту;  
- можливість узагальнення та поширення досвіду реалізації проекту.  



3.2. За кожним критерієм виставляються бали від 1 до 5. Максимально можлива
кількість балів – 30.  

3.3. Визначення переможців Конкурсу відбувається на основі значення загальної
кількості балів учасників. Переможцям Конкурсу присуджуються перші, другі
та треті місця.  
 

IV. Нагородження переможців Конкурсу

4.1. Усі учасники Конкурсу отримують сертифікати участі.

4.2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами: за І місце у Конкурсі –
диплом І ступеня, а також спеціальну  винагороду  (сертифікат на суму  50000
грн.);  за  ІІ  місце  у  Конкурсі  –  диплом  ІІ  ступеня  та  спеціальну  винагороду
(сертифікат на суму 30000 грн.); за ІІІ місце у Конкурсі – диплом ІІІ ступеня та
спеціальну винагороду (20000 грн.).

4.3. Нагородження учасників здійснюється Організатором.
4.4.  Фінансування  нагородження переможців  здійснюється  за  рахунок  коштів
передбачених  Програмою соціально-економічного  розвитку  Гребінківської
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої рішенням 15 сесії 7
скликання від 21.12.2018 № 514 (зі змінами). Розмір фінансування складає 100
тис. грн.
4.5. Інформація про результати Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті
Організатора.

Секретар міської ради                                                                        Л.Цапенко



                                                                                                                       Додаток 1

ПРОЕКТНА  ЗАЯВКА

на участь у конкурсі учительських проектів “На хвилі сучасності”

           

1. Інформація про проект :

1. Назва проекту:

2. Термін виконання проекту:  

3. Цільова аудиторія

1. Інформація про виконавця  проекту:

Керівник 
проекту(П.І.Б.

Посада в організації):

Електронна адреса

ЗЗСО

Керівник закладу

Адреса

Секретар міської ради                                                                       Л.Цапенко


	ПРОЕКТНА ЗАЯВКА

