УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
15.03.2016

м. Запоріжжя

№ 0190

Про проведення ІІІ (обласного) етапу
VІ Всеукраїнського конкурсу
«Моральний вчинок»
Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 03.03.2016
№ 6819/1/1-16 щодо звернення Українського фонду культури, Київського
інституту музики ім. Р.М. Глієра, Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація українських правників» від 16.02.2016 № 5/3-23 «Про проведення VІ
Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» та з метою популяризації
духовних і моральних надбань, консолідації зусиль, спрямованих на моральний
саморозвиток особистості, здатної забезпечити країні гідне місце у
цивілізованому світі, сприяння формуванню громадянської позиції та
соціально-правової активності учнів та студентів, створення належних умов для
прояву патріотизму, високих моральних цінностей, почуття любові до України,
готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної
цілісності та недоторканості
Н А К А З У Ю:
1. Провести І-ІІІ етапи V Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»
(далі – Конкурс) у такі терміни:
І (у навчальних закладах) та ІІ (районний) етапи – до 30 березня 2016
року;
ІІІ (обласний) етап – до 20 квітня 2016 року:
2. Керуватись при проведенні Конкурсу Положенням про Всеукраїнський
конкурс «Моральний вчинок», затверджений рішенням організаторів VІ
Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»: Українського фонду культури,
Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра, Всеукраїнською громадською
організацією «Асоціація українських правників» від 16.02.2016 № 5/3-20
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(aup.org.ua)
та
Інструктивно- методичними
проведення обласного етапу Конкурсу (додатки 1, 9)

матеріалами

щодо

3. Затвердити склад оргкомітету та журі Конкурсу (додатки 2, 3).
4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, директорам професійно-технічних навчальних закладів, шкілінтернатів обласного підпорядкування організаційно забезпечити:
1) проведення І-ІІ етапів Конкурсу до 30 березня 2016 року;
2) подання в електронному варіанті на Е-адресу кафедри теорії та
методики виховання (kafvosp@gmail.com) КЗ «ЗОІППО» ЗОР: заявок,
реєстраційних карток, статистичної довідки та творчий звіт переможців
районного етапу Конкурсу до 04 квітня 2016 року (додатки 4, 5, 6, 7, 8);
3) відправку матеріалів учасників – переможців III (обласного) етапу
Конкурсу організаторам VІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» до
20 квітня 2016 року у м. Київ.
5. Виконуючій обов’язки директора Департаменту освіти і науки, молоді
та спорту Запорізької міської ради Вітковській Н.В. забезпечити участь
зазначених у додатку педагогів навчальних закладів м. Запоріжжя в роботі журі
обласного етапу Конкурсу 11-16 квітня 2016 року.
6. Ректору комунального закладу «Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради Пашкову В.В.
забезпечити:
1) організаційно-методичний супровід III (обласного) етапу Конкурсу;
2) розміщення конкурсних робіт на on-line ресурсі педагогів області
«ЗапоВікі» (Наша діяльність. VІ Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок»)
до 10 квітня 2016 року;
3) умови для роботи журі III (обласного) етапу Конкурсу;
4) висвітлення на on-line ресурсі педагогів області «ЗапоВікі» підсумків
III (обласного) етапу Конкурсу до 16 квітня 2016 року.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки
директора Департаменту

Чурикова 239 02 98

В.М. Захарчук
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Додаток 1
до наказу Департаменту
від 15.03.2016
№ 0190
Інструктивно-методичні матеріали щодо проведення
VI Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» у 2016 році1
1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» (далі – Конкурс)

проводиться Українським фондом культури, Київським інститутом музики ім.
Р.М. Глієра та Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація
українських правників» за інформаційною підтримкою Міністерства освіти і
науки України, Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, благодійною підтримкою
Міжнародної громадської організації «Асоціація милосердя «Еммануїл» та
Громадської організації «Громадянський форум суспільної етики».
1.2. Організацію та проведення Конкурсу в регіонах забезпечують

регіональні представники Українського фонду культури та Всеукраїнської
громадської
організації
«Асоціація
українських
правників»,
управлінь/департаментів освіти (за згодою).
Для організації та проведення Конкурсу утворюються організаційний
комітет та журі.
1.3. Учасники Конкурсу – учні та студенти навчальних закладів України

(далі – учасники). Конкурс передбачає індивідуальну та групову участь.
1.4 Учасникам Конкурсу можуть надавати допомогу педагоги, батьки,
керівники громадських організацій, представники органів учнівського
самоврядування тощо (далі – керівники).
1.5. Мета Конкурсу – популяризація духовних і моральних надбань,

консолідація зусиль, спрямованих на моральний саморозвиток особистості,
здатної забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі, сприяння
формуванню громадянської позиції та соціально-правової активності учнів та
студентів, створення належних умов для прояву патріотизму, високих
моральних цінностей, почуття любові до України, готовності до захисту
України, забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності та
недоторканості.

1

Інструктивно-методичні матеріали складено у відповідності до Положення про
Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» (aup.org.ua)
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1.6. Основні завдання Конкурсу:

виховання патріотизму, високих моральних цінностей, почуття любові
до України, готовності до її захисту,забезпечення суверенітету, територіальної
цілісності та недоторканості України;
формування морально-етичних засад протидії інформаційній агресії в
умовах антиукраїнської інформаційної війни;
виховання поваги до Конституції України, Законів України,
національних та релігійних святинь, державної символіки як основи
консолідації Українського народу;
створення умов для розвитку високих моральних якостей і почуттів у
дітей та молоді України, формування громадянина, здатного до свідомого
вибору, підвищення громадянської культури учнів та студентів;
поширення системи етичних норм, правил поведінки, що склались у
суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей та уявлень
про добро, честь і гідність, громадянський обов'язок, совість, справедливість;
утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування
загальнолюдських цінностей;
популяризація суспільно значущих форм діяльності (далі - діяльність)
учасників.
2. Учасники Конкурсу, умови та строки його проведення
2.1. Конкурс проводиться на добровільних засадах серед таких вікових

груп:
учні 1-4 класів;
учні 5-8 класів;
учні 9-11 класів;
учні (студенти) професійно-технічних навчальних закладів, коледжів,
технікумів;
5) студенти вищих навчальних закладів;
6) змішана група (діяльність представників різних вікових груп).
1)
2)
3)
4)

2.2. Для участі в Конкурсі учасники кожної вікової групи обирають один

із тематичних напрямів (національно-патріотичний, екологічний, юридичний,
соціальний або культурологічний) своєї діяльності та готують у довільній формі
творчий звіт про неї.
2.3. Учасники можуть надсилати на Конкурс творчі звіти як про

індивідуальну, так і про колективну діяльність.
2.4. Конкурс проводиться щорічно від вересня до квітня поточного

навчального року поетапно:
 І етап - місцевий (у навчальних закладах) – до 28 березня;
 ІІ етап - районний (відбір творчих звітів з числа переможців І етапу),
подання на розгляд регіональним оргкомітетам – до 30 березня;
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 ІІІ етап – обласний (відбір від 1 до 6 творчих звітів від області,
запропонованих до участі у підсумковому етапі) – до 16 квітня;
 ІУ етап - підсумковий (м. Київ) - з 20 квітня до 10 травня.
Загальне керівництво організацією та проведенням Конкурсу на
кожному з етапів здійснює відповідний організаційний комітет, який визначає
умови та порядок проведення Конкурсу, дату, місце та порядок заохочення
учасників і переможців.
2.5.

2.6. Журі очолює Голова, який:

призначає секретаря;
організовує роботу журі та здійснює розподіл повноважень між його
членами;
керує роботою з організації та проведення Конкурсу;
проводить засідання журі.
2.7. Секретар журі:

реєструє Конкурсні матеріали;
систематизує матеріали відповідно до номінацій та вікових груп;
забезпечує ведення необхідної документації.
2.8. Журі:

надає оцінку результатам діяльності, висвітленої в творчих звітах, що
подані на Конкурс;
визначає переможців.
2.9. Критерії оцінювання творчих звітів учасників обласного туру

Конкурсу:
актуальність (відповідність меті та завданням Конкурсу)
ефективність (відображення результатів роботи)
творчій підхід (креативність форм, методів реалізації)
оформлення (візуальна привабливість, грамотність)
бонус (додаткові 3 бали за оригінальність тощо)
2.10. Шкала оцінювання

творчих звітів учасників обласного туру

Конкурсу:
3 бали – критерій представлений в повному обсязі
2 бали - критерій представлений достатньо
1 бала - критерій представлений частково
0 бал - критерій не представлений
3. Вимоги до оформлення та змісту творчих звітів, що надсилаються

на Конкурс
3.1. Для участі у Конкурсі учасники подають творчі звіти у довільній
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формі:
фоторепортаж,
стіннівка, плакат, текстові матеріали (нарис,
вірш, буклет та ін.), відеосюжет тощо), які розкривають зміст, тривалість,
цільову аудиторію, результати та наслідки діяльності.
Назва творчого звіту має відповідати його основному змісту.
3.2. Творчий звіт у формі відеосюжету розглядається як окрема номінація

для учасників 3-6 вікових груп.
До відеосюжету додається анотація, обсяг якої не перебільшує 0,5 стор.
формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.
В титрах відеосюжету або в голосовому супроводі має бути стисла
інформація про учасників Конкурсу та авторів відеосюжету.
3.3. Обсяг творчого звіту залежно від обраної учасниками форми:
•
фоторепортаж, стіннівка, плакат - 1 сторінка формату А3;
•
фоторепортаж, текстові матеріали - від 1 до 10 сторінок формату

А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5;
•
відеосюжет - від 3 до 10 хвилин.
3.4. Творчі звіти, підготовлені керівниками, а також такі, що не

відповідають вимогам
Положення Конкурсу, організаційним комітетом
обласного етапу не розглядаються.
3.5. Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до

Закону України «Про захист персональних даних».
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4. Терміни та умови подання матеріалів

учасників

обласного

етапу Конкурсу:
До 30 березня
2016 р.
До 04 квітня
2016 р.

До 04 квітня
2016 р.
До 10 квітня
2016 р.

11-16 квітня
2016 р.
16- 20 квітня
2016 р.

Проведення І-ІІ етапів Конкурсу

Районі/міські відділи
освіти.
Адміністрація ПТНЗ,
коледжів, технікумів
Подання в електронному варіанті на E-mail: Координатори конкурсу в
kafvosp@gmail.com кафедри теорії та
районі (місті), навчальному
методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР
закладі (ПТНЗ, коледжів,
заявки та статистичної довідки (додаток
технікумів)
4-7)
Подання в електронному варіанті на E-mail: Координатори конкурсу в
kafvosp@gmail.com реєстраційної картки
районі (місті), навчальному
(додаток 8) та потрфоліо учасника
закладі (ПТНЗ, коледжів,
обласного етапу Конкурсу (додаток 9)
технікумів)
Розміщення конкурсних робіт на on-line
Кафедра теорії та методики
ресурсі педагогів області «заповікі» (Наша виховання КЗ «ЗОІППО»
діяльність. VІ Всеукраїнський конкурс
ЗОР
«Моральний вчинок»)
Робота журі III (обласного) етапу
Департамент освіти та
Конкурсу; підбити підсумків III
науки
(обласного) етапу Конкурсу та визначення
Адміністрація КЗ
переможців
«ЗОІППО» ЗОР
Підготовка та відправка матеріалів
Координатори конкурсу в
переможців обласного етапу організаторам районі (місті), навчальному
VІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний
закладі (ВНЗ, ПТНЗ,
вчинок»
коледжів, технікумів)

5. Подання матеріалів переможців обласного етапу організаторам

підсумкового етапу (м. Київ) VІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний
вчинок».
5.1. Підготовка матеріалів переможців обласного етапу для відправки

організаторам Конкурсу 16 - 20 квітня до 10 травня 2016 року:
Статистична
довідка
за
результатами Обласний оргкомітет
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу Конкурсу
«Моральний вчинок» (додаток 1. Положення про
Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок»
Підготовка творчих звітів до відправки
Координатори конкурсу
(роздруківка текстових матеріалів, фото, буклетів, в районі/місті, в
запис на СD диск відеосюжетів, презентацій тощо) навчальному закладі
(ВНЗ, ПТНЗ, коледжів,
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технікумів)
Реєстраційна картка у 2-х примірниках, що
заповнюється учасниками Конкурсу (додаток 2.
Положення
про
Всеукраїнський
конкурс
«Моральний вчинок»).

Координатори конкурсу
в районі/місті, в
навчальному закладі
(ВНЗ, ПТНЗ, коледжів,
технікумів)

Відправлення творчих звітів здійснюється за
рахунок відправника кур’єрською доставкою через
відділення «Укрпошта», «Нова пошта» або
особисто: не пізніше 20 квітня 2016 р. за
поштовим
штемпелем/позначкою
про
відправлення.

Координатори конкурсу
в районі/місті, в
навчальному закладі
(ВНЗ, ПТНЗ, коледжів,
технікумів)

5.2. Адреси, на які надсилаються матеріали переможців обласного етапу:

Асоціація українських правників: 01034, м. Київ, вул.
Паторжинського, 4, оф. 8, тел. (044) 278-50-12, e-mail:
irinaks@ukr.net, моб. тел. 093-915-22-87;
«УКРПОШТА», вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, а/с В 170;
«Нова пошта», поштове відділення № 73, м. Київ, вул. Прорізна, 9.
5.3. Посилки з творчими звітами, надіслані пізніше вказаної дати, не

розглядаються.
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Додаток 2
до наказу Департаменту
від 15.03.2016
№ 0190

СКЛАД
організаційного комітету ІІІ (обласного) етапу
VІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»
1. Пашков Володимир Васильович – голова комітету, ректор КЗ
«ЗОІППО» ЗОР.
2. Барліт Оксана Олександрівна – заступник голови комітету, завідувач
кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
3. Мальований Микола Михайлович – завідувач Регіонального
інформаційно-аналітичного центру «Освіта та громадянське
суспільство».
4. Мяло Павло Іванович, начальник Управління міжнаціональних
відносин та релігій Департаменту культури, туризму, національностей
та релігій облдержадміністрації.
5. Рябко Ігор Володимирович, завідувач кафедри теології Класичного
приватного університету.
6. Чурикова Лариса Василівна, методист відділу позашкільної, вищої
освіти та інтернатних закладів Управління дошкільної, загальної
середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти та
інтернатних
закладів
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації.
7. Харченко Анастасія Валеріївна – секретар журі, ст. лаборант кафедри
теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
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Додаток 3
до наказу Департаменту
від 15.03.2016
№ 0190

СКЛАД
журі III (обласного) етапу
VІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»
1. Барліт Оксана Олександрівна – голова журі, к. п. н., доцент, завідувач
кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
2. Гура Світлана Павлівна – заступник голови журі, координатор обласного
конкурсу, ст. викладач кафедри теорії та методики виховання КЗ
«ЗОІППО» ЗОР.
3. Долгова Оксана Володимирівна – методист Регіонального інформаційноаналітичного центру «Освіта та громадянське суспільство»
4. Корицький Віктор Григорович, ст. викладач кафедри теорії та методики
виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
5. Голдобіна Клара Борисівна – методист в НМЦ позашкільної освіти КЗ
«ЗОІППО» ЗОР
6. Сирцова Ольга Миколаївна, к.і.н., доцент кафедри філософії та суспільногуманітарних дисциплін освітніх технологій КЗ «ЗОІППО» ЗОР
7. Могілевська Вікторія Моісеївна - директор НМЦ позашкільної освіти,
кандидат соціалогічних наук КЗ «ЗОІППО» ЗОР
8. Олійник Юрій Іванович, к. п. н., доцент кафедри теорії та методики
виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
9. Павленко Людмила Анатоліївна – старший викладач кафедри
реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя КЗ «ЗОІППО»
ЗОР.
10.Савіч Ірина Олександрівна – методист НМЦ позашкільної освіти КЗ
«ЗОІППО» ЗОР;
11.Сібіль Олена Іванівна, к. п. н., доцент кафедри теорії та методики
виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
12.Тищенко Олена Іванівна, к.п.н., доцент кафедри теорії та методики
виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
13.Федорець Ірина Анатоліївна – методист Регіонального інформаційноаналітичного центру «Освіта та громадянське суспільство»
14.Шульга Людмила Миколаївна, ст. викладач кафедри дошкільної освіти КЗ
«ЗОІППО» ЗОР.
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Додаток 4
до наказу Департаменту
від 15.03.2016
№ 0190

СТАТИСТИЧНА ДОВІДКА
за результатами ІІ (районного/міського) етапу VI Всеукраїнського
конкурсу
«Моральний вчинок»
_____________________________________________
(район/місто)

(надсилається на E-mail: kafvosp@gmail.com)
Загальна кількість учасників, розподіл за віковими групами та напрямами
діяльності
Вікова
група

1. Учні
1–4 класів
2. Учні
5–8 класів
3. Учні
9–11 класів
4. Учні
(студенти)
ПТНЗ,
коледжів,
технікумів
5. Студенти
ВНЗ
6. Змішана
група
(діяльність
представник
ів різних
вікових
груп)
Разом:

Кілть
учас
н.

національн
опатріотичн
ий

Напрями діяльності
соціальни культурологічн
юридичн
й
ий
ий

Відеосюж
ет
(для
учасників
3-6
екологічн
вікових
ий
груп)
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Додаток 5
до наказу Департаменту
від 15.03.2016
№ 0190

ЗАЯВКА
від ______________________________ району/міста на участь у обласному етапі
VІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» у 2016 році
(надсилається окремо РВО, МВО на E-mail: kafvosp@gmail.com)
№
з/п

Вікова група

1

учні 1–4
класів
учні 5–8
класів
учні 9–11
класів
змішана
група
(діяльність
представників
різних
вікових груп)

2
3
4

Тематичний
напрям діяльності
(національнопатріотичний,
соціальний,
культурологічний,
юридичний,
екологічний)

Повна назва
навчального
закладу

Назва
творчого
звіту

Діяльність
(індивідуальна
- позначити
літерою «І»,
групова літерою «Г»)

Прізвище,
ім’я
індивідуаль
ного
учасника
або загальна
кількість
учасників

Керівник
учасників/ка
Конкурсу
(прізвище, ім’
по батькові
посада)

Примітка.

1. Заявка оформлюється у форматі doc/docx, шрифт Times New Roman, розмір 11,
інтервал 1 та надсилається
окремим файлом (у назві документу спочатку вказується
район/місто, а тоді слово «Заявка»)
2. На обласний етап конкурсу надаються не більше 12 найкращих робіт за
висновками районного/міського журі
ПІБ координатора конкурсу в районі:_________________________________
(повністю)
Моб. тел.:
Дата «___»____________ 2016 р.
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Додаток 6
до наказу Департаменту
від 15.03.2016
№ 0190

ЗАЯВКА
від ____________________ району/міста на участь у обласному етапі
VІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» у 2016 році
(надсилається надсилається окремо на E-mail: kafvosp@gmail.com)

№
з/п

Вікова група

1

учні
(студенти)
професійнотехнічних
навчальних
закладів,
коледжів,
технікумів
змішана
група
(діяльність
представникі
в різних
вікових
груп)

2

Тематичний
напрям діяльності
(національнопатріотичний,
соціальний,
культурологічний,
юридичний,
екологічний)

Повна назва
навчального
закладу

Назва
творчого
звіту

Діяльність
(індивідуальна
- позначити
літерою «І»,
групова літерою «Г»)

Прізвище,
ім’я
індивідуальн
ого учасника
або загальна
кількість
учасників

Керівник
учасників/ка
Конкурсу
(прізвище,
ім’я, по
батькові,
посада)

Примітка:

3. Заявка оформлюється у форматі doc/docx, шрифт Times New Roman, розмір 11,
інтервал 1 та надсилається
окремим файлом (у назві документу спочатку вказується
район/місто, а тоді слово «Заявка»)
4. На обласний етап конкурсу надаються не більше 6 найкращих робіт за
висновками районного/міського журі
ПІБ координатора конкурсу в районі:_________________________________
(повністю)
Моб. тел.:
Дата «___»____________ 2016 р.
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Додаток 7
до наказу Департаменту
від 15.03.2016 р
№ 0190

ЗАЯВКА
від __________________(назва навчального закладу) на участь у обласному
етапі
VІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» у 2016 році
(надсилається окремо на E-mail: kafvosp@gmail.com)
№
з/п

Вікова група

1

учні
(студенти)
професійнотехнічних
навчальних
закладів,
коледжів,
технікумів
змішана
група
(діяльність
представникі
в різних
вікових
груп)

2

Тематичний
напрям діяльності
(національнопатріотичний,
соціальний,
культурологічний,
юридичний,
екологічний)

Повна назва
навчального
закладу

Назва
творчого
звіту

Діяльність
(індивідуальна
- позначити
літерою «І»,
групова літерою «Г»)

Прізвище,
ім’я
індивідуальн
ого учасника
або загальна
кількість
учасників

Керівник
учасників/ка
Конкурсу
(прізвище,
ім’я, по
батькові,
посада)

Примітка:

1. Заявка оформлюється у форматі doc/docx, шрифт Times New Roman, розмір 11,
інтервал 1 та надсилається
окремим файлом (у назві документу спочатку вказується
навчальний заклад, а тоді слово «Заявка»)
2. На обласний етап конкурсу надаються не більше 3 найкращих робіт від одного
навчального закладу
ПІБ координатора конкурсу:_________________________________________
(повністю)
Моб. тел.:
Дата «___»____________ 2016 р.
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Додаток 8
до наказу Департаменту
від 15.03.2016
№ 0190

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
до творчого звіту VI Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»
(надсилається разом з творчим звітом на E-mail: kafvosp@gmail.com)
Тематичний напрям діяльності
(національно-патріотичний, соціальний,
культурологічний, юридичний, екологічний)
Назва творчого звіту
Форма творчого звіту
(фоторепортаж, стіннівка, опис діяльності,
відеосюжет тощо)
Групова діяльність (позначити літерою «Г» та
вказати загальну кількість учасників, у тому
числі батьків, педагогів та інших осіб)
Повна назва навчального закладу, клас (група)
Індивідуальна діяльність (позначити літерою «І»)
Прізвище, ім’я індивідуального учасника
Повна назва навчального закладу, клас (група)
Вікова група позначити цифрою від 1 до 6 (див.
табл. статистична інформація)
Повна поштова адреса навчального закладу
Телефон, факс (з кодом) навчального закладу
Електронна адреса
Керівник учасників/ка Конкурсу
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
Контактні телефони
Електронна адреса
Примітка:

1. Реєстраційна картка оформлюється у форматі doc/docx, шрифт Times New
Roman, розмір 11, інтервал 1 та надсилається
окремим файлом (у назві
документу спочатку вказується район/місто, навчальний заклад а тоді слово
«Реєстраційна картка»)
ПІБ керівника учасників/ка Конкурсу (повністю)
ПІБ директора навчального закладу (повністю)
Дата «___»____________________

