ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсу творчих робіт учнів Школи лідерів
учнівського самоврядування шкіл міста Харкова та Харківської області
1. Загальні питання
1.1. Дане Положення про порядок проведення конкурсу творчих робіт
Школи лідерів учнівського самоврядування міста Харкова та Харківської області
(далі – Конкурс) встановлює порядок проведення конкурсного відбору творчих
робіт.
1.2. Мета Конкурсу – виявлення та підтримка ідей і творчих доробок лідерів
учнівського самоврядування шкіл міста Харкова та Харківської області, сприяння
формуванню у них громадянської позиції та підвищення активності, спрямованої
на розв’язання соціально-економічних проблем місцевого значення.
1.3. Основні завдання Конкурсу:
– створення сприятливих умов для виховання в учнів високих моральних
якостей, формування громадянської позицїї,
– стимулювання діяльності учнів, груп учнів через надання підтримки для
розробки та можливого впровадження їхніх суспільних ініціатив (творчих робіт);
– поширення позитивного досвіду, набутого учнями у розв’язанні проблем
місцевого значення;
– поширення кращого досвіду благодійної та волонтерської діяльності
учнівських колективів
1.4. Конкурс проводиться за такими тематичними спрямуваннями:
– екологічні проекти;
– соціальні проекти;
– культурологічні проекти;
– інша тематика.
2. Умови проведення Конкурсу
2.1. Учасниками Конкурсу є як окремі учні, так і група учнів (далі –
Учасник).
2.2. Конкурс проводиться щорічно на підсумковому занятті у Школи лідерів
учнівського самоврядування міста Харкова та Харківської області у вигляді
конференції – презентації творчих робіт учнів.
3. Загальні вимоги до оформлення творчих робіт
3.1. Структура творчої роботи:
– титульна сторінка (зразок додається);
– зміст творчої роботи;
– вступ (тема, мета, завдання творчої роботи);
– основна частина творчої роботи;
– додатки.
3.2. Вимоги до творчих робіт.
Конкурсна робота подається до початку проведення конкурсу організаторам
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Школи лідерів учнівського самоврядування міста Харкова та Харківської області.
Обсяг проекту (10 – 15 сторінок друкованого тексту).
Формат А4, орієнтація аркушу – книжкова, розміри полів зверху і знизу –
20 мм, справа – 10 мм, зліва – 30 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5, розмір шрифту
Times New Roman 14 пт.
Захист творчої роботи відбувається у вигляді презентації.
Тривалість презентації творчої роботи – до 7 хвилин.
4. Критерії та порядок оцінки творчих робіт
4.1. Творчі роботи оцінюються Конкурсною комісією за наступними
критеріями:
4.1.1. Реалістичність творчої роботи, конкретність, економічна
ефективність і значущість результату:
- наявність чітко сформульованої проблеми;
- соціальна важливість творчої роботи;
- місцева прив’язка обраної теми творчої роботи;
- неординарність вирішення запропонованої проблеми;
- співвідношення витрат і користі від реалізації творчої роботи;
- визначення оптимальних методів реалізації творчої роботи;
- вимірюваність і конкретність очікуваних результатів;
- можливість практичного впровадження результатів творчої роботи.
4.1.2. Вміння представити сутність творчої роботи:
- завершеність змісту;
- логічне розміщення матеріалу,
- доступність та зрозумілість викладу змісту творчої роботи;
- вміння презентувати отримані результати;
- доповненість змісту додатками.
5. Організаційне забезпечення Конкурсу
5.1. Для проведення Конкурсу створюється Конкурсна комісія у складі голови,
заступника голови та членів конкурсної комісії.
5.2. Конкурсна комісія забезпечує підготовку та проведення Конкурсу
та ухвалює рішення щодо переможців Конкурсу.
5.3. Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю голосів від
кількості членів комітету, які брали участь у засіданні, та фіксуються у протоколі.
У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Конкурсної
комісії.
6. Нагородження переможців Конкурсу
6.1. Усі учні Школи, які прийняли участь у Конкурсі отримають дипломи
учасників Конкурсу.
6.2. Кращі учні Школи за підсумками Конкурсу нагороджуються
дипломами лауреатів Конкурсу та отримують можливість здійснити екскурсію до
Верховної Ради України (Кабінету Міністрів України).
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