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Директорам закладів загальної
середньої освіти міста
Про проведення конкурсу
дитячого малюнка
«Охорона праці очима дітей»
Відповідно до листа Управління освіти і науки Чернігівської обласної
державної адміністрації від 18.12.2019 №04/1-09/4063 управління освіти
міської ради повідомляє, що впродовж січня-лютого 2020 р. проводиться
конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей», умови участі у
Конкурсі додаються (Додаток).
Конкурсні роботи просимо надати до 7 лютого 2020 року в методичний
центр управління освіти (каб. 3, тел.: 614-109).
Звертаємо вашу увагу, що участь у творчих конкурсах та
інтелектуальних змаганнях здійснюється на добровільних засадах (лист
Міністерства освіти і науки України від 18.11.2015р. № 1/9-552).

Начальник управління

Гербеда 614109

В. БІЛОГУРА

Додаток
Умови участі в конкурсі дитячого малюнка
«Охорона праці очима дітей»
Учасники конкурсу є здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти,
ліцеїв, училищ, зокрема й художніх, закладів позашкільної освіти, трьох вікових
груп:
перша група – автори робіт віком від 6 до 10 років;
друга група – автори робіт віком від 11 до 14 років;
третя група – автор робіт віком від 15 до 17 років.
Конкурс проводиться за напрямком художньої творчості – малюнок.
Конкурсні роботи мають висвітлювати тему охорони праці та промислової
безпеки, зокрема безпечного ведення робіт у вугільній, деревообробній
промисловості, сільському, лісовому та ліфтовому господарствах, медичній
сфері, будівництві, на транспорті тощо.
Приймаються лише індивідуальні, оригінальні авторські роботи, що
відповідають умовам Конкурсу.
Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензують і не повертають авторам.
Наданням роботи на конкурс автор підтверджує цілковиту згоду з умовами
Конкурсу, а також свою згоду на використання твору (конкурсної роботи) без
будь-яких претензій щодо авторського права надалі.
Вимоги до малюнків
1.
На Конкурс подаються малюнки у довільній графічній, живописній
формах, виконані олівцями, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю.
2. Розмір роботи не має бути більшим за формат А-2.
3. Роботи не потрібно оформляти рамкою, наклейками тощо.
4.
На зворотному боці кожної конкурсної роботи (або як додаток до неї)
потрібно зазначити розбірливо українською мовою: назву роботи, прізвище, ім’я,
по батькові та дату народження автора, місце проживання (повну адресу) автора,
контактний телефон, електронну адресу (при наявності), сферу діяльності батьків,
назву навчального закладу, прізвище, ім’я, по батькові керівника.
Критерії оцінювання конкурсних робіт
Відповідність роботи тематиці Конкурсу, актуальність теми, практичне
значення, втілення творчої ідеї та задуму автора; оригінальність та оформлення,
ступінь самостійності автора під час виконання роботи.
Визначення переможців Конкурсу та їх нагородження:
До 1 березня 2020 року журі регіонального туру визначає роботи, що
посіли І, ІІ і ІІІ місця. Переможців відбіркових регіональних турів Конкурсу
нагороджують відповідними дипломами, відзнаками, цінними подарунками.
Автори робіт, що посіли І, ІІ, ІІІ місця у відбіркових регіональних турах
Конкурсу, стають лауреатами конкурсу.
До 15 березня 2020 року твори переможців відбіркових регіональних турів
Конкурсу, що посіли І, ІІ, ІІІ місця у трьох вікових групах, територіальні органи
Держпраці направляють для участі у фіналі Конкурсу до офісу ДП «Редакція
журналу «Охорона праці».

