
 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Львівської області 

Н А К А З  

Від  05.11.2018 року  м. Трускавець                   № 127-А  

 

 

Про  проведення  міського конкурсу 

на кращу замітку в газету про Тиждень   

правових знань у ЗНЗ  

 

 

 На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 30.05.2017 

№ 468/0/5-17 «Про затвердження Програми правової  освіти  населення Львівської 

області », наказу відділу освіти від 26.10.2018 року №124-А «Про організацію 

правовиховної та право освітньої роботи», в рамках проведення Тижня правових 

знань у загальноосвітніх  навчальних закладах  

 

Н А К А З У Ю: 

  

1. Провести  на базі методичного кабінету відділу освіти 20.11.2018 року о 

15.00 год. міський конкурс на кращу замітку в газету про Тиждень  

правових знань у загальноосвітньому навчальному закладі. 

 

2. Затвердити Положення про конкурс на кращу замітку в газету про Тиждень 

правових знань у загальноосвітньому навчальному закладі. (додаток № 1). 

 

3. Затвердити склад оргкомітету та журі конкурсу (додаток № 2). 

 

4. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити  проведення 

відбіркового туру конкурсу. 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста  відділу 

освіти  Гуняка Р.М.   

 

 

 

Начальник відділу освіти                                               О.П. Лобик 
 

 
           

                                                                                                          

 



 

                                                                                                       Додаток №1 

                                                                                         до наказу відділу освіти  

                                                       №127-А від 05.11.2018р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про міський  конкурс на кращу замітку в газету 

про Тиждень правових знань у загальноосвітньому навчальному закладі 

 

І. Тема:  
 

Тиждень  правових знань у моїй школі 

 

ІІ. Мета і завдання конкурсу 
 

- розвивати індивідуальні здібності і таланти дітей, забезпечити умови їх 

самореалізації; 

- розвивати в учнів вміння аналізувати події та висвітлювати їх з конкретними 

висновками та узагальненнями, викладати власні думки чітко, послідовно, 

добираючи потрібні мовні засоби; 

- розвивати мовленнєву культуру, пам’ять, увагу, спостережливість, логічне 

мислення школярів; 

- розвивати вміння спілкуватися; 

- виховувати активну життєву позицію учнів, інтерес до здобуття правових 

знань; 

- виховувати у дітей любов до рідної мови; 

- зацікавити школярів професією журналіста та розвивати якості, необхідні 

для журналістської діяльності: ініціативність, організованість, 

цілеспрямованість, оперативність, сумлінність, правдивість, ерудиція, 

контактність, допитливість. 

 

 

ІІІ. Терміни  та умови  проведення конкурсу 

 

 Міський конкурс на кращу замітку в газету про Тиждень правових знань у 

загальноосвітньому навчальному закладі проходить у рамках Тижня правових 

знань. 

  

1. Термін проведення : 20 листопада  2018 року. 

2. Час проведення:  15.00 год 

2. Місце проведення :    методичний кабінет відділу освіти Трускавецької міської 

ради. 

Роботи переможців (І-ІІІ місця) відбіркового туру подати до 19.11.2018 року у 

методичний кабінет відділу освіти Трускавецької міської ради. 

 

Вимоги до конкурсної роботи: 

1) Обсяг замітки – до 2 друкованих сторінок ( шрифт тексту - 14,  

інтервал  між рядками - 1,5. 

2) До замітки можуть додаватися фотографії. 



3) До кожної конкурсної роботи додаються дані про автора, клас, 

навчальний заклад та прізвище, ім’я, по батькові  керівника. 

 

ІV. Організатори конкурсу 

 

Організаторами   міського конкурсу на кращу замітку в газету про Тиждень 

правових знань у загальноосвітньому навчальному закладі є: 

- методичний  кабінет відділу освіти Трускавецької міської ради; 

 

V. Учасники  конкурсу 

 

До участі у конкурсі запрошуються учні 8-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста   

 

VІІ. Визначення переможців : 

  

Журі оцінює роботи  учасників конкурсу за такими критеріями: 

- оригінальний підхід до розкриття теми; 

- художня майстерність; 

- дотримання вимог публіцистичного стилю; 

- грамотність. 

 

VIІІ. Нагородження 

 

 Призери (І-ІІІ місце)  конкурсу нагороджуються грамотами відділу освіти, 

замітка переможця (І місце) буде надрукована   в місцевій пресі.  

 

ІХ. Склад оргкомітету та журі конкурсу (додаток № 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2  

до наказу відділу освіти 

№ 127-А від 05.11.2018р. 

. 

 

 

Склад оргкомітету та журі   

міського конкурсу на кращу замітку в газету про Тиждень правових знань 

у загальноосвітніх навчальних закладах  

 
 

 

Склад оргкомітету конкурсу 

 

1. Гуняк Р.М.  – голова оргкомітету, головний спеціаліст відділу освіти  

 

 

Члени оргкомітету: 

 

1. Плита І.О. – заступник директора з навчально-виховної                     

роботи СЗШ № 1 

2. Болюк Р.С.. – заступник директора з навчально-виховної                  

роботи НВК „СЗШ № 2 – гімназія” 

3. Чистогорська М.М. – заступник директора з навчально-виховної  

роботи СЗШ № 3. 

 

 

Склад  журі конкурсу 

 

1. Гаврилик Ж.І. – голова журі, методист методкабінету відділу освіти 

 

Члени журі: 

2. Томашівська Н.В. – методист методкабінету відділу освіти 

3. Свінціцька Л.Д. – голова міського методоб’єднання вчителів 

української  мови та літератури. 

 

       

   

 
Начальник  відділу освіти     О.П.Лобик 

 

 

                                                          
 
 


