
 
У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, тел./факс 24-43-80, 

Е-mail:osvita@krmr.gov.ua 
 

 

 

НАКАЗ 

від 10  травня  2017 року       №  335/о 

 

Про організацію та проведення  

конкурсу «Лідер року – 2017» 

 

 Відповідно до плану роботи управління освіти Кіровоградської міської 

ради та міського парламенту дітей, ініціативи депутатів міського парламенту 

дітей, за підтримки міської влади, з метою пропаганди учнівського 

самоврядування, розвитку дитячого лідерства і формування активної 

громадянської позиції школярів загальноосвітніх навчальних закладів міста 

Кропивницького 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Умови проведення конкурсу представників учнівського 

самоврядування «Лідер року – 2017» серед учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста Кропивницького затвердити та довести до відома керівників 

закладів освіти. (Додаток 1) 

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

2.1. Забезпечити участь представників дитячого самоврядування в 

конкурсі згідно умов проведення. 

3. Директору комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Кіровоградської міської ради Фразіс Т.Ф. забезпечити проведення 

конкурсу 24 травня 2017 року о 13.00 годині, на базі КЗ «ЦДЮТ», за 
адресою: вулиця Добровольського, 22. 

4. Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей, попередження 

нещасних випадків з ними в дорозі та під час проведення заходу покласти на 

координатора шкільного парламенту дітей. 

5. Роботу з питань безпеки життєдіяльності учасників заходу здійснювати 

відповідно до діючих нормативних вимог. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління освіти                                                              Л. Костенко 
 

 

Завражна  39-44-76 



 

Додаток 1 

                                                                                                             до наказу управління освіти 

Кіровоградської міської ради 

від 10 травня 2017 р. № 335/о 

 
УМОВИ 

 проведення конкурсу представників учнівського самоврядування 
«Лідер року – 2017» 

 
І. Загальні положення 

 
 1.1. Конкурс голів учнівського самоврядування «Лідер року – 2017» (далі 

– конкурс) запроваджується з ініціативи міського парламенту дітей та за 

підтримки управління освіти Кіровоградської міської ради.  

Метою конкурсу є: визначити із числа представників дитячого 

самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів міста Кропивницького 

лідера, що володіє лідерськими якостями, вміє працювати в команді, утверджує 

людські цінності, сприяє розвитку учнівського самоврядування. 

1.2. Завдання конкурсу: 

- активізація в учнів відповідальної громадянської позиції; 

- популяризація технологій «Я-концепція» та «Успіху», що сприяють 

розвитку лідерських якостей учнівської молоді; 

- запровадження інтерактивних форм організації змістовного дозвілля 

дітей та молоді.  

1.3. Конкурс проводиться міським парламентом дітей за сприяння 

управління освіти  Кіровоградської міської ради, комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської міської ради, а також за участю 

інших  територіальних органів виконавчої влади, державних установ, 

громадських  організацій  (за їхньою згодою).  

1.4. Повноваження організаторів 

1.4.1. Управління освіти Кіровоградської міської ради: 

- забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення конкурсу; 

- сприяє забезпеченню участі у конкурсі представників загальноосвітніх  

навчальних закладів міста Кропивницького;  

- надає допомогу у залученні до участі в підготовці та проведенні 

конкурсу державних профільних установ і підприємств.  

1.4.2. Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості»: 

- забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення конкурсу 

(відкриття і закриття заходу, організація журі, нагородження тощо); 

- забезпечує висвітлення проходження конкурсу в місцевих засобах 

масової інформації. 

 

ІІ. Умови проведення конкурсу 
 

2.1. Місце проведення: КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 



2.2. Умови проведення конкурсу: 

2.2.1. До участі в конкурсі запрошуються голови учнівського 

самоврядування або їхні  заступники з усіх загальноосвітніх навчальних 

закладів міста Кропивницького. 

Учасники надають до 20 травня 2017 року: заявку учасника (додаток 2). 

2.2.3. Конкурсною програмою передбачено наступні локації: 

- Візитка «Я – лідер» (самопрезентація).  

Конкурсанти повинні представити себе в оригінальній формі, 

презентувати свої інтереси, думки, індивідуальні вміння, досягнення тощо. 

- Вікторина «Знавці рідного краю».  (Кожен конкурсант обирає собі 

одну кольорову стрічку з запитанням і дає відповідь. Учасник, що набрав 

найменшу кількість балів вибуває). Якщо конкурсант не має відповіді, йому 

можуть допомогти представники групи підтримки. Інший учасник може дати 

відповідь, в цьому разі він отримає додатковий бал.  

- «Процвітання нашого міста – в руках громади» 

Учаснику кожної команди видається особисте завдання, під час виконання 

якого він повинен проявити вміння довести свою позицію із запропонованої 

проблеми до присутніх. (Учасники, що отримали найменшу кількість балів 

вибувають з подальших конкурсів). 

- Екологічний флешмоб «Весна прийшла». 

Учасникам необхідно організувати та провести весняний екологічний 

захід із залученням учнів закладу, ідею продемонструвати флешмобом. 

Конкурсанти презентують дану діяльність мультимедійною або відео 

презентацією. (Учасники, що отримали найменшу кількість балів вибувають). 

- Домашнє завдання «Моє бачення лідера». 

Конкурсанти, у формі сценічного виступу, мають створити образ лідера, 

що може бути представником любої суспільної сфери діяльності.  До цього 

конкурсу залучається творча команда, разом з якою учасник повинен проявити 

свою креативність, уяву, фантазію у вирішенні суспільних проблем, 

продемонструвати лідерські якості та людські цінності. (Учасники, що 

отримали найменшу кількість балів вибувають). 

- Брифінг «Мій кумир!» 

Учасники у формі публічного виступу презентують лідера, на якого 

мріють бути схожим в майбутньому. Конкурсанти зазначають риси характеру і 

лідерські особливості, що притаманні саме цьому лідеру та імпонують також і 

йому. Наприкінці виступу, з метою уточнення інформації, присутні задають 

питання на які відповідають конкурсанти.  

- Конкурс «Світ захоплень». 

Учасники презентують своє хобі (вокал, хореографію, поробки з 

декоративно-прикладного або образотворчого мистецтва тощо). 

 

ІІІ. Учасники конкурсу 
 

3.1. Конкурс розрахований на учнів старшого шкільного віку – голів або 

заступників голів осередків учнівського самоврядування загальноосвітніх 

навчальних закладів міста Кропивницького. 

3.2. Кожний навчальний заклад може представляти1 учасник. 



3.3. Передбачено групу підтримки для кожного учасника. 

 

IV. Визначення результатів і нагородження переможців 
 

4.1.   Переможець очного туру конкурсу визначається згідно виконання 

завдань, що передбачені умовами проведення конкурсу. 

4.2. Переможець конкурсу нагороджується дипломом та подарунком. 

Учасники, що зайняли ІІ і ІІІ місця отримують дипломи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

                                                                                                             до наказу управління освіти 

Кіровоградської міської ради 

від 10.05.2017 р. № 335/о 

 
 

Заявка 
на участь у конкурсі «Лідер року – 2017» 

від ______________________________________ 
назва навчального закладу 

 

 

 

 

№ п/п Прізвище, ім’я учасника Стать Клас 

    

 

 

Підпис директора навчального закладу 

 


