
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ
  25.03.2019                                       м.Покров                                          №90

Про проведення І міського етапу обласного  конкурсу 
«Від дошкілля до Нової української школи»

На  виконання  Закону  України  «Про  дошкільну  освіту»,  державного
стандарту  дошкільної  освіти   «Базовий компонент  дошкільної  освіти»,
Концепції  «Нова  українська  школа»,  листа  Міністерства  освіти  і  науки
України  від  19.04.2018  року  №  1/9-249  «Щодо  забезпечення  наступності
дошкільної  та  початкової  освіти»,  інструктивно-методичних  рекомендацій
щодо  забезпечення  наступності  дошкільної  та  початкової  освіти,  згідно
плану роботи КЗВО «ДАНО» на січень-серпень 2019 року,  згідно річного
плану  роботи  управління  освіти  Покровської  міської  ради  на  2019  рік,  з
метою підвищення статусу педагогічних працівників, сприяння наступності в
роботі дошкільної та початкової освіти

  НАКАЗУЮ:

1.  Провести   міський  (заочний)   конкурс   «Від  дошкілля  до  Нової
української школи» (далі – Конкурс).

                                                                              З 22.04 - 26.04.2019

       2. Затвердити склад оргкомітету і  журі Конкурсу (Додаток 1).

       3.  Затвердити  форму  заяви,  подання  від  адміністрації,  перелік
конкурсних матеріалів та порядок  їх  оформлення (Додаток 2).

4. Методисту  методичного  кабінету  Рудь  І.П. забезпечити
організаційно-методичний супровід підготовки і проведення Конкурсу.

                                                                                           До 22.04.2019

5.  Керівникам закладів дошкільної  освіти, навчально-виховних
комплексів та навчально-виховного об'єднання міста:

5.1. Забезпечити участь педагогів  у міському (заочному) конкурсі «Від
дошкілля до Нової української школи».

5.2. Подати  заяву від педагога ЗДО на участь у Конкурсі, подання від
адміністрації закладу та конкурсні матеріали у відповідності до Положення



про  проведення Конкурсу (Додаток 3). Комплекти матеріалів подаються на
паперових та електронних  носіях до управління освіти (кабінет №10).

                                                                                             
                                                                                                       До 22.04.2019

6. Методисту  методичного  кабінету  управління  освіти  Рудь  І.П.,
провести підсумкове засідання конкурсу .                   

                                                                                                26.04.2019

7.  Методисту  методичного  кабінету  управління  освіти  Охоті  І.М.,
розмістити  даний  наказ  на  інформаційному  сайті  управління  освіти
виконавчого комітету Покровської  міської ради.

8.  Координацію  роботи  щодо  виконання  даного  наказу  покласти  на
методиста  Рудь  І.П.,    контроль  – на  заступника  начальника  управління
освіти Самборську Н.В.

    Начальник управління                                                      Г.А.Цупрова



Заступник начальника
___________________ Н.В.Самборська
___________________
Методист методичного кабінету
___________________ Л.О.Гродецька
___________________
Методист методичного кабінету
___________________ І.П.Рудь
___________________

Методист методичного кабінету
___________________ А.Г.Ягодка
___________________

Методист методичного кабінету
___________________ І.М.Охота
__________________

Додаток 1
 до наказу управління освіти

                                                                                                        25.03. 2019  №90



Склад
організаційного комітету І міського етапу обласного конкурсу

«Від дошкілля до Нової української школи»:
  

     1.  Гродецька Л.О. – голова оргкомітету,  методист  методичного   кабінету
управління  освіти. 

2.  Рудь  І.П. -  член  оргкомітету,   методист  методичного  кабінету
управління освіти. 

3.  Ягодка  А.Г.  -  член  оргкомітету,  методист  методичного  комітету
управління освіти

     4.   Охота  І.М.  -  член  оргкомітету,  методист  методичного  комітету
управління освіти

Склад
журі міського конкурсу 

«Від дошкілля до Нової української школи»:

1. Рудь І.П.- голова журі, методист методичного кабінету управління
освіти

 2.  Мірошніченко  Т.В.   -  член  журі,   заступник  директора  з  НВР КЗ
«НВО».

   3. Прищепова А.П.– член  журі, директор КЗДО№16. 

        4.  Романець І.В. – член  журі, вихователь-методист КЗДО№21.

         5.  Шильнікова Т.П.-член журі, вихователь-методист КЗДО№13.

Методист методичного кабінету  управління освіти
І.П.Рудь

Додаток 2
 до наказу управління освіти

                                                                                                        25.03. 2019  №90



Форма заяви:

          Голові організаційного комітету 
          І міського етапу обласного конкурсу
         «Від дошкілля до Нової української школи»

    Гродецькій Л.О.
          вихователя КЗДО  № __
          ПІБ вихователя, педагогічний стаж роботи ___,
         спеціаліста ___ категорії, має педагогічне звання
        «Вихователь-методист»

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі у І міському етапі обласного конкурсу
«Від дошкілля до Нової української школи»  у  квітні 2019 року. З умовами
проведення конкурсу ознайомлена та погоджуюсь.

Дата                                            Підпис

Форма подання адміністрації:

       Голові організаційного комітету І міського етапу 
       обласного конкурсу
       «Від дошкілля до Нової української школи»

                                                    Гродецькій Л.О.

Подання

Адміністрація  КЗДО №___,  КЗ  «НВК №____»   (повна назва  закладу
освіти)   подає  на  розгляд  матеріали   вихователя  (прізвище,  ім’я  та  по
батькові)  -  учасника І міського етапу обласного конкурсу «Від дошкілля до
Нової української школи» у квітні 2019 року. 

Указати  освітній  та  кваліфікаційний  рівень  педагога,  наявність
педагогічного звання тощо.

Далі  подається  короткий  висновок  про  педагогічну  та  методичну
діяльність учасника Конкурсу.



Керівник закладу    №____                                                              Підпис

(обсяг 1 сторінка)

Перелік 
конкурсних матеріалів, що подаються учасниками 

до організаційного комітету Конкурсу:

1. Особиста   заява  учасника   на ім’я голови організаційного комітету
про участь у конкурсі.

2. Подання адміністрації закладу дошкільної освіти з характеристикою
педагогічної діяльності  вихователя - учасника Конкурсу.

3.  Опис   проведеного  заходу,  проекту  має  містити  таку  структуру:
актуальність, мету, форму, умови проведення, задіяні учасники, основні ідеї. 

4.  Всі  матеріали подаються  українською мовою  в  паперовому та  на
електронних  носіях.  Вимоги  до  оформлення:  шрифт  Time Roman,  розмір
шрифту 14, міжстрочний інтервал 1 см, поля: ліве, праве, верх, низ - 2 см, у
текстовому редакторі doc  або  docx. Обсяг роботи не більше 25 сторінок (з
додатками),  нумеруються  всі  сторінки  до  останньої,  першою  сторінкою
вважається  титульна,  на  якій  цифра  «1»  не  ставится.  Порядковий  номер
сторінки проставляється на середині її нижнього поля.

Методист методичного кабінету 
управління освіти                                                                                  І.П.Рудь 

Додаток 3
 до наказу управління освіти

                                                                                                        25.03. 2019  №90



Положення
про проведення І міського етапу обласного конкурсу «Від дошкілля до Нової

української школи» у квітні 2019 року.

1.Загальні положення.
І міський етап обласного конкурсу «Від дошкілля до Нової української

школи» є  складовою  частиною  річного  плану  роботи  управління  освіти
виконавчого комітету Покровської міської ради та заходів міської  Програми
«Освіта м. Покров  на  2019  рік». 

Нормативно-правовою базою для проведення конкурсу - огляду є Закони
України «Про освіту» та  «Про дошкільну освіту».

Конкурс  проводиться  в  одній  номінації.  Творчий  проект  «Майбутній
першокласник».  Впровадження  інноваційних  педагогічних  технологій  по
наступності  в  роботі  ЗДО  та  початкової  освіти  (використання  сумісних
творчих проектів із залученням батьків, членів громад, публічних бібліотек
та інших)

Конкурс - огляд проводиться в один (заочний) етап з 22 по 26  квітня
2019 року, завершується підведенням підсумків, визначенням переможця.

Мета  Конкурсу :
 Виявлення   та  популярізація  досвіду  роботи  творчих  колективів

ЗДО, які:
- беруть активну участь у роботі щодо впровадження наступності

дошкільної  та  початкової  освіти  згідно  концептуальних  засад
«Нової української школи»;

-     формують життєві компетентності, пізнавальну активність,
     нестандартне мислення, які необхідні для соціалізації

дошкільників;
-      створюють умови для впровадження сучасних інноваційних

      технологій в наступності дошкільної та початкової освіти.

Завдання Конкурсу:
  поширення  досвіду  роботи  педагогічних  колективів  дошкільних

установ  щодо  наступності  в  роботі  з  початковою школою  засобами
впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій;

 визначення ініціативних творчих колективів, які активно застосовують
сучасні новітні технології  та педагогічні ідеї в роботі по наступності
ЗДО та початкової ланки;

 сприяння професійному  зростанню педагогів;
 інтегрування педагогічних технологій  дошкільної  освіти в початкову

освіту;
 окреслення пріоритетних шляхів розвитку професійної компетентності

педагогів в умовах НУШ.



2. Учасниками конкурсу  можуть бути педагогічні колективи ЗДО,
творчі групи педагогів ЗДО, вихователі та інші спеціалісти закладу.

3. Організація проведення Конкурсу:
3. 1. Для проведення конкурсу створюється комісія у складі членів журі.
3.2 Матеріали за переліком приймаються до 22  квітня 2019  року    (кабінет

№10 управління освіти).
3.3  Журі   підводить підсумки та приймає рішення про результати участі  в
конкурсі.
3.3 Підсумкове засідання журі проводиться 26.04.2019 року.

4. Конкурсні критерії:
- чіткість формулювання теми, мети, основних ідей; 
- методична грамотність та естетичність представлених матеріалів;
-відповідність змісту, заявленій номінації, меті та завданням Конкурсу;
- актуальність і перспективність ініціативи проекту;
-практична спрямованість;
-відповідність віковим особливостям дітей дошкільного віку;
-технічний рівень виконання презентації та опису інновацій проекту.
5. Оцінка конкурсних показників: кожний показник оцінюється за чотирьох
- бальною системою: 4 б. - відповідає критеріям на високому рівні якості; 3
б.  -  відповідає  критеріям  на  достатньому  рівні; 2  б.  –  відповідає  на
середньому рівні; 1 б. – відповідає на початковому рівні якості.

8. Підведення підсумків і нагородження.
Підсумки  Конкурсу  підводить  журі. Результати  проведення  Конкурсу

оформлюються   протоколами  засідання  журі та засвідчуються підписами
голови  і  всіх  членів  журі, присутніх  на  засіданні.

Переможці  виявляються  за  бальною  системою. Переможцями
визнаються учасники, які набрали найбільшу кількість балів.

Вихователі,  які  перемогли  в  конкурсі,  з  першого  по  третє  місце,
нагороджуються грамотами міського управління освіти,  решта учасників  -
дипломами. 

Підсумки  Конкурсу  узагальнюються  наказом  начальника  управління
освіти.

Методист методичного кабінету управління освіти                                              
І.П.Рудь 




