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Положення 

 про  районний конкурс «Школа року» 
та «Кращий дошкільний навчальний заклад року» 

 
І. Загальні положення 

Мета конкурсу 
Районний конкурс «Школа року»  та кращий «Кращий дошкільний 

навчальний заклад року» (надалі конкурс) проводиться щорічно   з метою: 
• залучення уваги громадськості до проблем освіти в районі; 
• підвищення: якості навчально - виховного процесу в 

загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних навчальних закладах, 
ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, мотивації 
діяльності педагогічних колективів та престижу педагогічної праці; 

• вивчення передового педагогічного досвіду накопиченого в 
загальноосвітніх навчальних закладах району; 

• стимулювання  досягнень педагогічних колективів. 
Учасники та організатори конкурсу 

У конкурсі беруть участь всі загальноосвітні та дошкільні навчальні 
заклади району.  Організаторами є відділ освіти райдержадміністрації, 
райком профспілки працівників освіти, районний методичний кабінет. 

Порядок і терміни проведення конкурсу 
Конкурс проводиться щорічно з 1 вересня по 29 серпня. Для його 

організації,  проведення та підведення підсумків створюється  оргкомітет. 
Члени оргкомітету вивчають стан справ у закладах освіти району відповідно 
до показників, які передбачені даним положенням. При зміні показників ( в 
залежності від приорітетів діяльності),  вони повинні бути внесені до 
положення наказом по відділу освіти райдержадміністрації і повідомлені 
учасникам конкурсу. 

Для загальноосвітніх навчальних закладів та навчально-виховних 
комплексів конкурс проводиться у восьми номінаціях: 

«Школа шкіл»; (І місце) 
«Кращий навчально-виховний комплекс»; (ІІ місце) 
«Школа успіху»; (ІІІ місце) 
«Стратегія та розвиток закладу»;  
«Школа педагогічного пошуку»; 
«Школа сприянню здоров’ю» 
«Школа сучасних освітніх технологій» 
«Школа громадянського становлення» 



Для дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів 
навчально-виховних комплексів визначається  І, ІІ, ІІІ місце. 

Підведення підсумків конкурсу та відзначення переможців 
здійснюється щороку під час святкування Дня працівників освіти. 

ІІ. Основні показники,  
що враховуються при оцінці учасника конкурсу «Школа року» 

1. Робота з обдарованими дітьми: 
- підготовка призера районної олімпіади з предмета + 1б (ІІІ місце), +2б (ІІ 
місце); 
- переможця районної олімпіади  +3б; 
- учасника обласної олімпіади +4б; 
- призера обласної  олімпіади +5б (ІІІ місце), +6б (ІІ місце); 
- переможця обласної  +7б; 
- учасника Всеукраїнської олімпіади +8б; 
- призера Всеукраїнської олімпіади  +9б (ІІІ місце), +10б (ІІ місце); 
- переможця Всеукраїнської олімпіади +11б; 
- призера Міжнародної олімпіади  +11б (ІІІ місце), +12б (ІІ місце); 
- переможця Міжнародної олімпіади +13б; 
- учасника районного конкурсу робіт членів МАН +4б; 
- переможця районного  та учасника обласного конкурсу робіт членів МАН 
+5б; 
- призера обласного конкурсу робіт членів МАН +6б (ІІІ місце),  +7б ( ІІ 
місце); 
- переможця обласного  +8, учасника  Всеукраїнського конкурсу робіт членів 
МАН +9б; 
- призера Всеукраїнського конкурсу робіт членів МАН +10б (ІІІ місце), +11Б 
(ІІ місце); 
- переможця Всеукраїнського конкурсу робіт членів МАН - +12б; 
- призера районного конкурсу з української мови ім. П. Яцика  +1б (ІІІ місце), 
+2б (ІІ місце); 
- переможця  районного конкурсу з української мови ім. П. Яцика  +3б; 
- учасника обласного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика +4б; 
- призера обласного конкурсу з української мови ім. П. Яцика +5б (ІІІ місце), 
+6б (ІІ місце); 
- переможця обласного конкурсу з української мови ім. П. Яцика  +7б; 
- учасника Міжнародного  конкурсу з української мови ім. П. Яцика +8б; 
- призера Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика +9б (ІІІ 
місце), +10б (ІІ місце); 
- переможця  Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика +11б. 

Інші конкурси: 
- призера районного етапу  +1б (ІІІ місце), +2б (ІІ місце); 
- переможця районного етапу +3б; 
- призера обласного етапу +2б (ІІІ місце), +3б (ІІ місце); 
- переможця обласного етапу +4б; 
- призера Всеукраїнського конкурсу +5б (ІІІ місце), +6б (ІІ місце); 



- переможця Всеукраїнського конкурсу  +7б. 
2. Охоплення загальною середньою освітою дітей школоповинного віку: 
- всі діти охоплені навчанням +1б; 
- не всі охоплені навчанням -1б (за кожного учня). 
3.Організація профільного навчання та поглибленого вивчення 
предметів: 
- організоване профільне навчання +1б (за кожний профільний клас або 
групу); 
- не організоване профільне навчання -1б; 
- організоване поглиблене вивчення предмету +1б (за кожний предмет). 
5. Результативність роботи з учнями 
 - результати зрізів знань 
 - результати ПДА учнів 
 - результати підсумкових контрольних робіт 
 - питома вага вступників на держзамовлення 
 - моніторинг якості освіти (діагностика) 
5. Нагородження випускників шкіл: 
- нагороджено золотими медалями +5б 
- нагороджено срібними медалями +4б 
- Похвальними листами з окремих предметів +2 б 
6. Виховна робота: 
- відсутність злочинів +1б; 
- наявність злочинів -10б (за кожний); 
- створення музею ( за наявності свідоцтва), кімнати народознавства +2б (за 
кожний); 
- створена виховна система  школи +2б; 
- не створена виховна система -2б; 
- робота школи сприяння здоров'ю +2б. 
6. Організація позакласної роботи: 
 - гуртки +1б 
 - походи, екскурсії +2б 
 - волонтерська робота +3б 
7.  Методична робота з педагогічними кадрами: 
- організація роботи опорної школи  +2б (за кожне питання); 
- проведення районного семінару (засідання м/о) +1б; 
- проведення майстер-класу +1б; 
- проведення обласного семінару  +2б; 
- створення  та оформлення методичного кабінету: високий рівень +5б; 

                                                                          добрий рівень +3б 
                                                                                  задовільний рівень +1б; 

 незадовільний рівень - 3б; 
                                                                        не створений - 5б; 

- наявність комп'ютера в методичному кабінеті +2б; 
- підключення до мережі Інтернет - +5б; 
- участь у районному конкурсі  „Учитель року" + 2б (за кожного учасника); 



- перемога у районному конкурсі  „Учитель року" + 3б (за кожного   
учасника); 

- участь в обласному конкурсі   „Учитель року" + 4б (за кожного учасника); 
- призове місце в обласному конкурсі  +7б (за  кожного учасника); 
- перемога в обласному конкурсі  +10б (за кожного учасника); 
- призове місце у Всеукраїнському конкурсі „Учитель року" +15б (за   
кожного учасника); 

- участь у районній педагогічній виставці + 1б (кожна робота); 
- участь в обласній виставці „Освіта Черкащини" + 2б (кожна робота); 
- відзначено в обласній виставці +3б (кожна робота); 
- призер обласної виставки +4б  
- участь у всеукраїнській виставці +10 б 
- наявність публікацій вчителя у педагогічній пресі +2б (кожна робота); 
- видавництво вчителем методичного посібника, підручника, художньої або 
науково-популярної книги +4б; 

- підписка педагогами школи фахових педагогічних видань:  
100% педагогів передплатили +2б; 

                           90% -1б; 
                          80% -2б; 
                          70% -3б; 
                          60% -4б; 

                                   50% -5б, і т. д. 
8. Інноваційна та науково-експериментальна діяльність: 
- співпраця з вищими навчальними закладами: 

результативна +2б (за кожний); 
формально заключений договір з ВНЗ +1б (за кожний);  

    не заключені договори з ВНЗ -2б; 
- робота експериментального майданчика районного рівня  +2б; 
- робота експериментального майданчика обласного рівня +3б; 
- робота експериментального майданчика всеукраїнського  рівня +4б; 
- апробація навчальної програми , підручника  +2б. 
9. Робота з кадрами. Стосунки між учителями, учнями, батьками і 
громадськістю: 
- % педагогічних працівників з вищою кваліфікаційною категорією: 

                                                                                           10% - +1б; 
                                                                                           20% - +2б; 
                                                                                          30% - +3б; 
                                                                                           40% - +4б; 

                                                                                                   50% - +5б і т.д. 
аналогічно визначається для вчителів -методистів та старших учителів; 
- 100% - працівників з вищою освітою +1б; 
- всі предмети викладаються фахівцями +1б; 
- письмові скарги -2б (за кожного); 
- відмова від планового проходження курсової підготовки - 2б (за кожного). 
 



9. Інформатизація та комп'ютеризація навчально-виховного процесу: 
-частота використання вчителем інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчально-виховному процесі (власні розробки, використання Інтернет-
ресурсів) 

                                                                                                   100% - 5б; 
                                                                                                 90% - 4б; 
                                                                                                  80 % - 3б; 
                                                                                                 70% - 2б; 
                                                                                               40% -1б. 

- використання  учнями можливостей комп’ютерної техніки у навчанні  
                                                                                                 60% - 5б; 
                                                                                                 50% - 4б; 
                                                                                                  40 % - 3б; 
                                                                                                 20% - 2б; 
                                                                                                10% -1б. 

 
- наявність сайту освітнього закладу, його наповненість  + 10 б 
- використання педагогічних програмних засобів при викладанні предметів 
+1(за застосування кожним вчителем)  
- робота з документацією закладу в електронному вигляді (робота з 
електронною поштою, книга наказів) 

                                                                                                   100% - 5б; 
                                                                                                 90% - 4б; 
                                                                                                  80 % - 3б; 
                                                                                                 70% - 2б; 
                                                                                                40% -1б. 

 
 
- використання можливостей проекту «Щоденник.ua» (реєстрація у проекті, 
кількість учнів, що користується проектом)  

 
                                                                                                 60% - 5б; 
                                                                                                 50% - 4б; 
                                                                                                  40 % - 3б; 
                                                                                                 20% - 2б; 
                                                                                                10% -1б. 

10. Спортивно - масова робота: 
- призер (команда) районної спартакіади школярів: +2б (ІІІ місце),  +3б (ІІ 
місце); 
- переможець (команда) +5б; 
- призер обласного рівня +2б  (ІІІ місце, за кожного), +3б (ІІ місце, за 
кожного), +4б (І місце, за кожного) 
11. Організація роботи щодо створення у школі безпечних умов 
навчання і праці: 
- якісно оформлена документація з ЦЗ +1б; 



- не якісно оформлена документація - 1б; 
- якісно оформлена документація з охорони праці +1б; 
- не якісно оформлена документація - 1б. 
- наявність наочності (стендів, куточків, кабінетів) +1б; 
- відсутність наочності -1б; 
- наявність планів евакуації та вказівників маршрутів  +1б; 
- відсутність планів евакуації та вказівників маршрутів -1б; 
- протипожежний стан відповідає вимогам +1б; 
- протипожежний стан не відповідає вимогам -1б; 
- наявність випадків травматизму під час навчально- виховного процесу -1б 
(за кожний випадок). 
12. Стан шкільного подвір'я, пришкільної ділянки, стадіону, спортивної 
площадки, озеленення території: 
- зразковий стан пришкільних ділянок +2б; 
- задовільний +1б; 
- незадовільний -1б; 
- естетично оформлені квітники +2б; 
- задовільний стан квітників +1б; 
- незадовільний -1б; 
- зразково упорядкована територія шкільного стадіону +2б; 
- задовільно +1б; 
- незадовільно -1б; 
- зразково упорядкована спортивна площадка +2б; 
- задовільно +1б; 
- незадовільно -1б; 
- внутрішній вигляд приміщення школи: 
                                   естетично оформлене  фойє, вестибюль +2б; 
                                   не естетично оформлене -1б; 
- оформлення коридорів: 
                                      естетично оформлені стіни та панелі в коридорах +2б; 
                                   не естетично оформлені -1б; 
- озеленення коридорів: 
                                    зразково +2б; 
                                    задовільно +1б; 
                                    незадовільно -1б; 
- озеленення кабінетів: 
                                   зразково +2б; 
                                   задовільно +1б; 
                                   незадовільно -1б; 
- оформлення кабінетів згідно положення „Про навчальні кабінети": 
                                   за кожний кабінет +1б; 
- облаштований внутрішній туалет +5б (за кожний); 
- облаштований географічний майданчик +5б. 
13. Оздоровлення учнів: 
- працював табір відпочинку +1б (для молодших школярів); 



- працював табір праці і відпочинку +1б (для середніх і старших учнів); 
- не працював табір відпочинку -1б; 
- не працював табір праці і відпочинку - 1б; 
- оздоровлено дітей: 
                                                            10%  +1б; 
                                                            20%  +2б; 
                                                            30%  +3б; 
                                                            40%  + 4б і т. д. 
- призер конкурсу оздоровчих таборів +1б (ІІІ місце), +2б (ІІ місце); 
- переможець конкурсу оздоровчих таборів +3б. 
14. Участь педагогічного колективу у художній самодіяльності: 
- на районному рівні  +2б; 
- на обласному рівні  +3б; 
- на всеукраїнському рівні  +4б. 
15. Участь учителів колективу у спортивно-масовій роботі: 
- на районному рівні - +1б (за кожного учасника); 
- на обласному рівні - +2б (за кожного учасника); 
- на всеукраїнському рівні - +3б (за кожного учасника). 
 16. Організація харчування: 
- відсоток охоплення учнів гарячим харчуванням 
- санітарний стан їдальні та харчоблоку 
- ведення відповідної документації 
- вартість обідів. 
17. Залучення позабюджетних коштів на фінансування закладу освіти. 

ІІІ. Основні показники,  
що враховуються при оцінці учасника конкурсу  
«Кращий дошкільний навчальний заклад року» 

 
1. Ведення ділової документації. 
2. Робота з кадрами. Стосунки між дітьми, батьками, громадськістю. 
3. Охоплення дітей дошкільною освітою. 
4. Методична робота. 
5. Створення умов для фізичного розвитку. 
6. Створення групового предметного оточення. 
7. Збереження ті зміцнення здоров’я дітей. 
8. Організація харчування. 
9. Організація умов для створення безпечних умов праці та безпеки 

життєдіяльності дітей. 
10.  Стан будівлі ДНЗ, території, ігрових майданчиків. 
11.  Робота з батьками, організації роботи консультативних центрів. 
12.  Інформатизація та комп’ютеризація ДНЗ. 
13.  Інноваційна та науково-експерементальна діяльність. 
14.  Моніторинг якості освіти дошкільників. 
15. Моніторинг кваліфікаційного рівня педагогічного рівня  медпрацівників. 



16. Участь педагогічного колективу у художній самодіяльності та 
спортивно-масовій роботі. 
17. Залучення позабюджетних коштів на фінансування дошкільного 
закладу. 
 

ІV. Нагородження за результатами конкурсу «Школа року» 
 та «Кращий дошкільний навчальний заклад року» 

Підведення підсумків конкурсу та відзначення переможців здійснюється 
щороку під час святкування Дня працівників освіти оргкомітетом конкурсу. 
Переможці та номінанти конкурсу нагороджуються Почесними грамотами 
відділу освіти та цінними подарунками. 
 
 

 
 


