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Положення 

про конкурс вітальних листівок до 85-річчя Палацу 

«Віват, Палац!» 

Засновник конкурсу : КЗ «Полтавський Палац дитячої та юнацької 

творчості Полтавської міської ради 

Полтавської області». 

1. Загальні положення: 
Конкурс вітальних листівок «Віват, Палац!», присвячений 85-річчю з 

дня заснування КЗ «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради Полтавської області», проводиться дитячою 

Радою активу Палацу за участі всіх учасників освітнього процесу 

(вихованці, педагоги, батьки). 

 

2. Мета і завдання: 
- формування відчуття своєї приналежності до Палацу, усвідомлення 

себе гідним вихованцем обраного гуртка; 

- виховання у дітей шанобливого ставлення до історії Палацу, його 

працівників, почуття гордості за Палац; 

- прагнення до збереження та примноження кращих традицій Палацу; 

- розкриття  творчого потенціалу; 

- створення атмосфери творчого пошуку між усіма учасниками 

освітнього процесу; 

- підвищення позитивного іміджу закладу позакласної освіти. 

РОЗГЛЯНУТО та УХВАЛЕНО  

на засіданні координаційно-методичної 

ради КЗ «Полтавський Палац дитячої та 

юнацької творчості Полтавської міської 

ради Полтавської області» 

Протокол № ____ 

«____»_________________2019р.            



3. Учасники конкурсу:  

У конкурсі можуть брати участь як дитячі колективи, так і окремі 

вихованці,  педагоги і батьки (по бажанню). 

4. Умови проведення конкурсу: 
Конкурс проводиться в 3 етапи: 

1 етап (організаційний) – до 18.11.2019р. – учасники подають свої 

творчі роботи в інформаційно-методичний відділ (відповідальна 

методист  Березич  Ю.В.)  для формування виставки в фоє І поверху. 
 

2 етап (основний)  - ознайомлення членів журі з роботами учасників та 

визначення робіт переможців. 

 

3 етап (завершальний) – нагородження переможців. 

Техніка виконання – довільна.  

 

Формат листівок довільний. Кожна листівка подається з паспортом: 

прізвище та ім’я  автора(-ів), назва гуртка, керівник. 

 

До складу журі входять: 

- представники адміністрації Палацу; 

- представники інформаційно-методичного відділу; 

- представники органів дитячого самоврядування; 

- представники батьківського комітету Палацу. 

 

5. Критерії оцінювання конкурсу: 

1. Відповідність теми. 

2. Креативний підхід до виконання роботи. 

3. Якість, естетичність оформлення. 

 

     Журі визначає кращі роботи за трьома віковими категоріями: 

- молодший шкільний вік; 

- середній шкільний вік; 

- старший шкільний вік. 

 

     Приз глядацьких симпатій отримає та робота, за яку протягом дії виставки 

проголосує більша кількість людей. 

 

 
 



6. Нагородження переможців: 

Переможці конкурсу відзначаються дипломами КЗ «Полтавський Палац 

дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області» 

та подарунками. 

Нагородження переможців відбудеться 30 грудня 2019р. на занятті ШПМ 

«Світоч» з теми «Палац від «А» до «Я». 85 років назустріч часу». 


