УКРАЇНА
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ
14 листопада 2013 року
Про затвердження Положення
про проведення
районного
конкурсу «Комп’ютерної графіки
та Web – дизайну»

м.Здолбунів

№ 278

Зареєстровано в Здолбунівському
районному управлінні юстиції
26 листопада 2013 р. за № 7/205

Відповідно до статті 5 Закону України «Про загальну середню освіту»,
Положення про відділ освіти Здолбунівської районної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови Здолбунівської районної державної
адміністрації від 20 березня 2013 року № 122, з метою створення належних
умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, стимулювання творчого
самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у поглибленому вивченні
інформатики, популяризації інформатики як галузі знань,
НАКАЗУЮ:
1.
Затвердити Положення про проведення районного конкурсу
«Комп’ютерної графіки та Web- дизайну» , що додається.
2.
Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в
Здолбунівському управлінні юстиції, але не раніше
його офіційного
оприлюднення.
3.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

В.М.БОНДАРЧУК

Затверджено
наказ відділу освіти Здолбунівської
районної державної адміністрації
14 листопада 2013 року № 278
Зареєстровано в Здолбунівському
районному управлінні юстиції
26 листопада 2013 р. за № 7/205

Положення
про проведення районного конкурсу
«Комп’ютерної графіки та Web-дизайну»
І.Загальні положення
1.1.

Районний конкурс «Комп’ютерної графіки та Web-дизайну» (далі

– конкурс) проводиться відділом освіти Здолбунівської районної державної
адміністрації спільно із Здолбунівським районним методичним кабінетом.
1.2. Конкурс проводиться з метою створення належних умов для
виявлення

та

підтримки

самовдосконалення

учнів,

обдарованої

молоді,

зацікавлення

їх

у

стимулювання

творчого

поглибленому

вивченні

інформатики, сприяння розвитку мислення, творчої уяви у школярів,
популяризації інформатики як галузі знань.
1.3. Загальне

керівництво

Конкурсу

здійснює

відділ

освіти

Здолбунівської районної державної адміністрації.
1.4. Організація
Здолбунівський

та

проведення

районний

методичний

Конкурсу
кабінет

покладається
та

на

Здолбунівську

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 6.
1.5. У

ході

проведення

Конкурсу

обробка

персональних

даних

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних
даних».
1.6. У конкурсі беруть участь учні 5-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів району (далі – учасник).
1.7. До участі у Конкурсі допускаються учні загальноосвітніх навчальних
закладів, які подали заявки за формою наведеною у додатку.

1.8. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний
комітет, для оцінювання результатів – журі. Склад оргкомітету, журі
затверджується наказом відділу освіти Здолбунівської районної державної
адміністрації.
ІІ. Організація, умови та строки проведення Конкурсу
2.1. Конкурс

проводиться

щороку

у

березні

в

приміщенні

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6.
2.2. Конкурс проводиться за номінаціями:
« Електронний малюнок »
« Презентація »
« Флеш – анімація в середовищі Macromedia Flash »
« Відеоролик »
« Web – дизайн»
2.3. Дату, час проведення, тематика та кількість номінацій Конкурсу
визначається окремим наказом відділу освіти Здолбунівської районної
державної адміністрації.
2.4.

До місця проведення Конкурсу учні прибувають організовано у

супроводі керівника команди.
2.5. Керівник команди, призначається з числа вчителів, які брали
активну участь у підготовці учнів до Конкурсу і не є членом журі або
оргкомітету.
2.6.

Керівники команди забезпечують безпеку життя і здоров’я членів

команди.
2.7. Забороняється втручання батьків учасників (або осіб, що їх
замінюють) та інших осіб в перебіг Конкурсу.
ІІІ. Критерії оцінювання Конкурсу
3.1. Критерії оцінювання:
творчий підхід до 25 балів;
складність виконання до 25 балів.
У разі відхилення від технічних вимог учасникам нараховуються
штрафні бали.

3.2. Максимальна кількість балів – 50.
IV. Авторські права
4.1. Відповідальність за дотримання авторських прав несе учасник
(колектив учасників), який надіслав матеріали.
В анкеті учасник (колектив учасників) обов'язково вказує, що дозволяє
розміщення своїх робіт у засобах масової інформації та Інтернеті.
4.2.

Автори

робіт

надають

організаторам

Конкурсу

право

на

некомерційне використання будь-яких конкурсних робіт без попереднього
повідомлення авторів. Публічна демонстрація поданих на Конкурс робіт
здійснюється з обов'язковим згадуванням імені автора.
Участь у Конкурсі означає згоду з умовами конкурсу.
4.3.

Кращі матеріали переможців Конкурсу будуть використовуватися

організаторами у некомерційних та освітніх цілях.
V. Підведення підсумків Конкурсу і нагородження
5.1. У кожній номінації журі визначає переможців Конкурсу (І,ІІ, ІІІ
місце) за найбільшою кількістю набраних балів.
5.2. Результати Конкурсу

затверджуються наказом відділу освіти

Здолбунівської районної державної адміністрації.
5.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня
відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації, учасники –
відзначаються подяками Здолбунівського районного методичного кабінету та
пам’ятними призами.
VI. Фінансове забезпечення Конкурсу
6.1.

Фінансування

Конкурсу

здійснюється

за

рахунок

коштів

Здолбунівського районного методичного кабінету відповідно до затвердженого
кошторису.
6.2.

Конкурс може фінансуватися також за рахунок благодійних внесків,

спонсорської

допомоги

та

інших

надходжень,

які

не

законодавством.
Завідувач районного
методичного кабінету

Н.Глущук

заборонені

Додаток
до Положення про проведення
районного конкурсу «Комп’ютерної
графіки та Web-дизайну
(пункт 6 розділу I)

Заявка
на участь у районному конкурсі
«Комп’ютерної графіки та Web-дизайну»
_________________________________________________________________________________________
(найменування навчального закладу)

№
з/п
1.

Прізвище, ім’я, по батькові
учня

Клас

Номінація

Назва творчої
роботи

Керівник команди: ___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник навчального закладу

___________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

М.П.
«____» ___________20___року

