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«22» листопада 2021 р. № 01-20/ 490
Начальникам місцевих органів
у сфері управління освітою
Про проведення обласного
фестивалю «Лідер року - 2021 »

На виконання плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, з метою привернення уваги
громадськості до проблем виховання і соціалізації особистості, визначення
виховного та розвиваючого потенціалу, участі школярів у процесі прийняття
рішень на рівні району, міста, області, виявлення і підтримки творчої обдарованої
молоді, поширення кращого досвіду роботи лідерів учнівського самоврядування,
пошуку сучасних ефективних форм і методів організації діяльності органів
самоврядування дітей та учнівської молоді; активізації роботи рад учнівського
самоврядування територіальних громад Харківщини, 10 грудня 2021 року о 10.00
відбудеться обласний фестиваль «Лідер року» (далі - Фестиваль), присвячений
Дню місцевого самоврядування.
До участі у Фестивалі запрошуються лідери учнівського самоврядування
територіальних громад області.
Заявки до участі направляти до 6 грудня 2021 року на електронну пошту
Палацу: first_palace@ukr.net., liyalim73@gmail.com.
Довідки за телефонами: (050) 914-79-40, Тетяна Іванівна Курукіна,
заступник директора з виховної роботи.
Додатки: Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення
Фестивалю на 3 арк. в 1 прим.
Директор

оригінал підписано

Курукіна, (057)700-38-42

Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА

Додаток
до листа КЗ «ХОПДЮТ»
від 22.11.2021 № 01-20/490
Інформаційно-методичні матеріали щодо проведення
обласного фестивалю лідерів учнівського самоврядування
«Лідер року – 2021»
1. Обласний фестиваль лідерів учнівського самоврядування «Лідер року – 2021»
(далі – Фестиваль) проводиться з метою привернення уваги громадськості до
проблем виховання і соціалізації особистості, визначення виховного та
розвиваючого потенціалу, участі школярів у процесі прийняття рішень на рівні
місцевої громади, області, виявлення і підтримки творчої обдарованої молоді,
поширення кращого досвіду роботи лідерів учнівського самоврядування, пошуку
сучасних ефективних форм і методів організації діяльності органів самоврядування
дітей та учнівської молоді; активізації роботи рад учнівського самоврядування
Харківщини та присвячений Дню місцевого самоврядування.
2. Організаторами Фестивалю є

Комунальний заклад «Харківський обласний

Палац дитячої та юнацької творчості» та Харківська обласна рада старшокласників.
3. Основні завдання Фестивалю:
виявлення якісно нових форм і методів організації та проведення колективних
творчих справ лідерами учнівського самоврядування в закладах освіти; поширення
та впровадження досвіду кращих лідерів учнівського самоврядування в практику
роботи районних (міських, селищних) рад старшокласників закладів освіти області,
сприяння зростанню ролі лідерів учнівського самоврядування в процесах
демократизації освітніх процесів; узагальнення досвіду роботи лідерів учнівського
самоврядування; Харківщини.
4. Фестиваль проводиться 10 грудня 2021 року о 10.00 за адресою: вул. Сумська,
37, велика зала, КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької торчості»
5. До участі у Фестивалі запрошуються лідери органів учнівського самоврядування
загальноосвітніх, позашкільних закладів місцевих громад Харківської області.

2

6. Для участі у Фестивалі до 6 грудня 2021 року необхідно надіслати заявку на
участь (форма додається) на електронну адресу Комунального закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»: first_palace@ukr.net.
7. Програма Фестивалю передбачає проведення конкурсних завдань:
7.1.

конкурс візитівок «Лідери нашої громади»:творчий змістовний виступ

команди,

що

відображає

роботу

органів

учнівського

самоврядування

територіальної громади (до 4 хв.);
7.2. конкурс «Лідерська позиція» (імпровізація).
Лідеру команди надається можливість спробувати «зайняти» місце голів місцевої
громади або обласної ради та

спромогтися дати декілька цікавих, творчих,

сміливих пропозицій з розвитку своєї громади та області ( до 3 хв.).
7.3. конкурс «Найкращий лідерський проєкт».
Лідер презентує актуальний проєкт учнівського самоврядування своєї громади,
області (до 4 хв.)
8.

Критерії оцінювання та визначення переможців конкурсної програми

Фестивалю.
8.1. Визначення переможців конкурсної програми проводиться журі. Журі
формується з представників організаторів.
8.2. Журі має право не присуджувати призові місця, якщо учасники не дотрималися
умов цих рекомендацій.
8.3. Підсумки підбиваються за загальною сумою балів («Лідери нашої громади»,
«Лідерська позиція» - імпровізація, «Найкращий лідерський проєкт».
Максимальна загальна сумарна кількість – 90 балів.
8.4. «Лідери нашої громади» - візитівка оцінюється за наступними критеріями:
змістовність – 5 балів;
наявність системи роботи - 5 балів;
партнерської взаємодії - 5 балів;
результативність - 5 балів;
якість оформлення матеріалів - 5 балів.
Максимальна загальна сумарна кількість - 30 балів.
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8.5.«Лідерська позиція» - імпровізація оцінюється за наступними критеріями:
актуальність обраної теми проєкту - 5 балів;
креативність - 5 балів;
результативність - 5 балів;
практична спрямованість - 5 балів;
ораторське мистецтво - 5 балів;
оригінальний підхід до сценічного виступу - 5 балів;
Максимальна загальна сумарна кількість – 30 балів.
8.6. «Найкращий лідерський проєкт» оцінюється за наступними критеріями:
актуальність обраної теми проєкту - 5 балів;
відповідність темі - 5 балів;
креативність - 5 балів;
результативність - 5 балів;
практична спрямованість - 5 балів;
залучення дітей та молоді територіальної громади, області- 5 балів.
Максимальна загальна сумарна кількість - 30 балів.
9.

Нагородження

переможців.

Переможці

нагороджуються

дипломами

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості».
Під час проведення Фестивалю обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних
даних». Просимо взяти до уваги визначені критерії!
ЗАЯВКА
на участь в обласному фестивалі лідерів учнівського самоврядування
«Лідер року 2021»
1.Назва територіальної громади
2.Назва команди органу учнівського самоврядування
3.Кількість учасників
4.ПІБ лідера команди, заклад освіти, клас
5.ПІБ координатора лідерів учнівського самоврядування,
6.Посада,
7.Телефон, ел. пошта
4

