УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, тел./факс 24-43-80,
Е-mail: osvita@krmr.gov.ua

НАКАЗ
від «17» квітня 2018 року

№ 240/о

Про організацію та проведення міського
військово-патріотичного конкурсу
учнівської молоді «Майбутній захисник України»
Відповідно до Плану заходів національно-патріотичного виховання
управління освіти Міської ради міста Кропивницького, з метою виховання
патріотично свідомої учнівської молоді
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про міський військово-патріотичний конкурс
учнівської молоді «Майбутній захисник України» (додатки 1, 2,).
2.Заступнику директора КЗ «ЦДЮТ» Сілант’євій Є. Е.:
2.1.
Сприяти належній підготовці та організації міського військопатріотичного конкурсу учнівської молоді «Майбутній захисник України»
(далі Конкурс) у 04 травня 2018 у парку культури і відпочинку
«Ковалівський» з 09.30. до 11.30 год.
2.2 Організувати урочисте проходження колони учасників Конкурсу по
завершенню змагань від парку культури і відпочинку «Ковалівський» по
вулиці Дворцовій та Великій Перспективній до площі біля міської ради, де
відбудеться нагородження учасників і переможців конкурсу.
2.3.Організувати проведення церемонії нагородження переможців Конкурсу
на площі біля міської ради (за окремим сценарієм).
2.4. Організувати проведення репетиції конкурсної програми та шикування
учасників у парку «Ковалівський», шикування учасників на площі біля
міської ради 03 травня 2018 року о 14.00 год.
3. Головному спеціалісту управління освіти Міської ради міста
Кропивницького Журавльовій О.В.:
3.1. Організувати супровід проведення Конкурсу нарядом патрульнопостової служби та присутністю медичного працівника з метою забезпечення
охорони громадського порядку, безпеки та здоров’я учасників заходу.

3.2. Організувати музичний супровід військового оркестру 3-го полку
спецпризначення Збройних сил України колони учасників Конкурсу під час
проходження від парку «Ковалівського» до площі біля міської ради по вулиці
Дворцовій та Великій Перспективній та музичний супровід оркестром
церемонії нагородження учасників Конкурсу.
4. Завідувачу відділом комунального закладу «Станція юних техніків
Кіровоградської міської ради» Чорному П.Г.:
4.1. Скласти сценарій проведення
конкурсних заходів: відкриття та
церемонії нагородження.
5. Керівникам закладів загальної середньої освіти міста:
5.1. Забезпечити
участь учнівської молоді у міському
військовопатріотичному конкурсі «Майбутній захисник України» (участь навчальних
закладів, у яких функціонують гуртки національно-патріотичного виховання
учнівської молоді, - ОБОВ’ЯЗКОВА).
5.2. Довести до відома відповідальних педагогічних працівників Положення
про міський військово-патріотичний конкурс учнівської молоді «Майбутній
захисник України»
5.3. Надати заявку (у електронному вигляді) на участь у Конкурсі (додаток 3)
до комунального закладу
«Центр дитячої та юнацької творчості
Кіровоградської міської ради» до 25 квітня 2018 року. На електронну
адресу yevgeniaosvita.com@ukr.net та у паперовому вигляді у день
проведення Конкурсу з відміткою медичного працівника закладу про допуск
дитини до участі у Конкурсі.
5.4. Забезпечити участь учнів – учасників Конкурсу у репетиції конкурсної
програми та шикування учасників у парку Ковалівському та на площі біля
міської ради 03 травня 2018 року з 14.00 до 15.30 год.
5.5. Сприяти організації відпрацювання учнями – учасниками Конкурсу
предметних занять шкільної програми, що проводяться у закладах загальної
середньої освіти у день проведення Конкурсу 04 травня 2016 року згідно
розкладу.
5.6. Здійснити заміну уроків на час відсутності педагогів – керівників учнів –
учасників Конкурсу.
6. Директору спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Саржевському О.А.:
6.1. Надати організаційну допомогу у проведенні Конкурсу - забезпечити
транспортування та доставку 6 (шістьох) столів та 12 (дванадцяти) стільців
для роботи журі у парк Ковалівський 04 травня 2018 року з 08.45. до 12.00.
6.2. Забезпечити присутність медичної сестри Вашого закладу під час
проведення репетиції конкурсної програми у парку Ковалевському 03 травня
2018 року та протягом проведення Конкурсу 04 травня 2018 року з 09.00 до
13.30 год.
7. Відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів, попередження
нещасних випадків з ними в дорозі та під час проведення Конкурсу покласти
на педагогів, визначених наказом по навчальному закладу.
8. Роботу з питань безпеки життєдіяльності учнів здійснювати відповідно до
діючих нормативних вимог.

9. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії управління освіти
Міської ради міста Кропивницького Шевяковій О.Л.:
9.1. Здійснити оплату нагородної символіки для переможців Конкурсу за
рахунок кошторису по галузі «Освіта».
9.2. Зберегти за основним місцем роботи заробітну плату педагогам керівникам учнів - учасників Конкурсу під час його проведення.
9.3. Здійснити оплату вчителям, які проводили заміну уроків відсутніх
педагогів керівників учнів - учасників Конкурсу.
10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста
управління освіти Журавльову О.В.

Начальник управління освіти

Сілант’єва 095-94-56-716

Л. Костенко

Додаток 1
до наказу управління освіти
Міської ради міста Кропивницького
від 17 квітня 2018 року № 240/о

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник управління освіти
Міської ради міста Кропивницького
______________Л. Костенко
«___»_____________2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про міський військово-патріотичний Конкурс
учнівської молоді «Майбутній захисник України»
І. Загальні положення
1.1.Міський військово-патріотичний конкурс учнівської молоді «Майбутній
захисник України» (далі Конкурс) проводиться відповідно до плану роботи
управління освіти Кіровоградської міської ради з питань національнопатріотичного виховання учнівської молоді м. Кропивницький.
1.2. Конкурс проводиться з метою розвитку військово-патріотичного
виховання та спортивної підготовки дітей та учнівської молоді, забезпечення
формування і розвитку соціально значущих цінностей, громадянських,
моральних, психологічних і фізичних якостей у процесі виховання та
навчання, набуття учнями знань, умінь та навичок, необхідних майбутньому
захиснику Вітчизни. Крім того конкурс є логічним завершенням роботи
гуртків національно – патріотичного виховання, які функціонують в
навчальних закладах.
1.3. Основними завданнями конкурсу є розвиток та вдосконалення системи
військово-патріотичного
виховання
дітей
та
учнівської
молоді,
популяризація серед молоді здорового способу життя.
ІІ. Учасники
2.1 У конкурсі беруть участь учні навчальних 7-11 класів закладів освіти
міста згідно поданої заявки.
2.2. Команда складається з 14 осіб, з них 1 капітан команди та 1 учень, що
нестиме емблему навчального закладу.
2.3. Участь у конкурсі навчальних закладів, в яких функціонують гуртки
національно – патріотичного спрямування обов’язкова.
2.4. На конкурс можуть бути виставлені команди інших вікових категорій на
позаконкурсній основі.
2.5. Заклади в яких функціонують класи спортивно-військового напрямку
можуть брати участь у конкурсі на позаконкурсній основі.

ІІІ. Порядок, місце і час проведення
3.1.Конкурс проводиться у два етапи.
3.2. Перший етап конкурсу проводиться на базі загальноосвітніх навчальних
закладів протягом квітня 2018 року з метою визначення учасників, які
представлятимуть навчальний заклад під час проведення загальноміського
етапу.
3.3. Другий етап конкурсу проводиться на підставі наказу начальника
управління освіти Міської ради Міста Кропивницького «Про проведення
міського військово-патріотичного конкурсу строю і патріотичної пісні
«Майбутній захисник України в парку відпочинку Ковалівський 04 травня
2018 року.
3.4. Склад оргкомітету затверджується наказом начальника управління
освіти.
3.5.До повноважень Оргкомітету входить:
- створення головної суддівської колегії
- визначення місця проведення конкурсу.
3.5. Склад суддівської колегії затверджує начальник управління освіти до 01
травня 2018 року.
3.6. До складу суддівської колегії входять депутати міської ради, начальник
управління освіти, ветерани АТО, військовослужбовці.
3.7. Очолює суддівську колегію головний суддя.
Головний суддя:
- керує роботою суддів;
- проводить засідання суддівської колегії;
- бере участь у визначені переможців;
- затверджує список переможців.
3.8.Оцінювання конкурсу здійснюється за 5-бальною системою.
Для оцінювання конкурсу, як правило, призначаються офіцери запасу, які під
час військової служби посідали командні посади. Оцінки за нормативи
погоджуються суддями. Оцінюються якість виконання елементів стройової
підготовки та пісні у складі загону, а також злагодженість дій; дисципліна
строю, зовнішній вигляд загону, наявність одностроїв (згідно таблиці).
ІV. Програма конкурсу
4.1. Програма проведення конкурсу пісні і строю, а саме:
Команди на місці для виконання стройових прийомів демонструють
виконання стройових прийомів згідно з навчальною програмою предмета
«Фізична культура» та відповідно до вимог стройового статуту Збройних сил
України.
Команди розподіляються, відповідно
приналежності до району
розташування закладу, на команди Подільського і Фортечного районів.

Команди усіх навчальних закладів виходять на місце для показу
стройових прийомів, вишикувані в колони по чотири. Вийшовши на
середину строю, командири загонів районів подають команду:
- «Загони! Рівняйсь! Струнко!»
- «Рівняння до СЕРЕДИНИ!» і доповідають голові суддівської колегії
про готовність команд до участі у конкурсі строю та пісні:
- «Товаришу підполковник (майор)! Загони навчальних закладів
міста до участі у конкурсі строю та пісні готові!»
Голова суддівської колегії вітається з загоном:
- «Здраствуйте, товариші!».
На що учасники відповідають:
- «Бажаємо здоров’я, товаришу підполковник (майор)!».
Привітавшись голова суддівської колегії дає команду
«Вільно»! «До виконання показових виступів приступити!».
Потім голова суддівської колегії надає команду командирам загонів
навчальних закладів:
-«Розвести загони до місць виконання вправ!»
За командами командирів кожного загону
- «Вільно! За мною кроком РУШ!» - загони відходять на визначені
для шкіл місця проведення конкурсу.
Потім капітан кожного загону по черзі виводить свій загін на місце
проведення конкурсу
- «Загін! Рівняйсь! Струнко!»
- «Рівняння до СЕРЕДИНИ!»
Підходить до голови суддівської колегії та звітує про готовність команди до
участі у конкурсі строю та пісні:
- «Товаришу підполковник (майор)! Загін «назва» навчального
закладу «назва» до участі у конкурсі строю та пісні вишикуваний!
Командир загону – «прізвище».
Голова суддівської колегії надає команду
- «Приступити до виконання вправ. Вільно!»
Командир загону повертається до загону та подає команди.
- «Вільно!» «Розійдись»! «Загін до мене в одну шеренгу СТАВАЙ»!
- «Рівняйсь! Струнко! На перший – другий розподілись!»,
- «У дві шеренги ставай»
- «Право-РУЧ!»,
- «Ліво-РУЧ!»,
- «Кру-ГОМ!».
Загін виконує усі команди командира загону, перешикування і повороти на
місці (по два повороти ліворуч, праворуч і кругом).
«Загін! РОЗІЙДИСЬ! Загін! В колону по чотири СТАВАЙ!» «Кроком
РУШ!»
Загін відходить, розвертається і проходить урочистим маршем з
виконанням військового вітання за командами:
«Загін! Струнко! Рівняння ПРАВОРУЧ»

Проходять повз членів суддівської колегії, розвертаються за командами:
«Загін, СТІЙ! Вільно! За мною з піснею кроком РУШ!
Загін знову проходить повз членів суддівської колегії з виконанням 1-го
куплету стройової пісні.
VІ. Керівництво конкурсом.
6.1.Загальне керівництво конкурсом здійснює управління освіти Міської ради
міста Кропивницького
6.2. Безпосереднє керівництво конкурсом здійснюється організаційним
комітетом, склад якого затверджується наказом начальника управління
освіти.
VІІ. Нагородження переможців.
7.1. Нагородження переможців конкурсу відбувається на площі біля міської
ради.
7. 2. Команди-переможці нагороджуються цінними призами та грамотами
управління освіти Міської ради міста Кропивницького \.

Додаток 2
до наказу управління освіти
Міської ради міста Кропивницького
від 17 квітня 2018 року № 240/о

СКЛАД організаційного комітету
1. Костенко Л. Д.

начальник управління освіти
Міської ради міста Кропивницького

2. Журавльова О.В.

головний спеціаліст
управління освіти Кіровоградської
міської ради

3. Сілант’єва Є. Е..

4. Савенко С.І.
5. Капчеля О.П.
6. Чорний П. Г.

заступник директора з навчально-методичної
роботи комунального закладу
«Центр дитячої та юнацької творчості
Кіровоградської міської ради»;
викладач предмету «Захист Вітчизни»
НВО №16 ;
викладач предмету «Захист Вітчизни
НВО школа-інтернат ліцей «Сокіл;
завідувач відділом комунального закладу
«Станція юних техніків Кіровоградської
міської ради».

Додаток 3
до наказу управління освіти
Міської ради міста Кропивницького
від 17 квітня 2018 року № 240/о

ЗАЯВКА
на участь у міському Конкурсі
__________________________________________________________________
(назва навчального закладу, адреса, телефон)
Заявляємо про участь у міському Конкурсі
Прізвище керівника , відповідального від закладу за участь у конкурсі,
посада, телефон____________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________
№
п/п

Прізвище та ім’я

Дата
народження

Домашня
адреса,
телефон

Відмітка
Ознайомлений
медпрацівника з правилами
про допуск
техніки
безпеки
(підпис учня)

Усього допущено___________________________________________________
Кількість учасників прописом
Посадова особа медичного закладу
«_______» _______ 2018 року
Підпис

_________Керівник закладу
М.П.

