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Начальнику навчально-методичного
центру ЦЗ та БЖД Чернігівської області
Про проведення Всеукраїнського дитячого
літературного конкурсу на протипожежну
та техногенну тематику

У 2020 році для дітей різного віку проводитися Всеукраїнський
літературний конкурс "Щоб не трапилось біди - обережним будь завжди" на
протипожежну та техногенну тематику (далі Конкурс).
З метою залучення дітей до вивчення і популяризації правил пожежної та
техногенної безпеки, формування і виховання почуття відповідальності за
збереження від пожеж та інших надзвичайних ситуацій навколишнього
середовища, а також на виконання "Плану основних заходів цивільного захисту
на 2020 рік", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2019 року №1316-р та "Комплексного міжвідомчого плану заходів
масово-роз’яснювальної роботи серед населення Чернігівської області на
2020 рік щодо профілактики надзвичайних подій, пожеж, загибелі і травмування
людей на них", затвердженого 20 грудня 2019 року Головою Чернігівської
облдержадміністрації,
Управління
освіти
і
науки
Чернігівської
облдержадміністрації та Управління ДСНС України у Чернігівській області,
ПРОПОНУЮТЬ:
1. Організувати
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проведення

Конкурсу

відповідно

до

його

Умов

2. Створити місцеві організаційні комітети, визначити дату і місце
проведення районного (міського) етапу Конкурсу.
3. Організувати висвітлення заходу у засобах масової інформації,
офіційних сторінках соціальних мереж.
4. З метою висвітлення заходів проведення районних (міських) етапів на
офіційних веб-сайтах та сторінках соціальних мереж Управління освіти і науки
Чернігівської облдержадміністрації та Управління ДСНС України у
Чернігівській області, до відділу агітаційно-пропагандистської роботи ЦЗД

у термін, не пізніше 10:00 год. наступного дня після проведення Конкурсу
надавати текстову інформацію та 4-5 кращих цифрових фотокарток.

5.
Для організації та проведення обласного етапу Конкурсу, до 20 бер
2020 року надати до відділу агітаційно-пропагандистської роботи ЦЗД
У ДСНС України у Чернігівській області роботи переможців районних етапів.
Додаток: умови конкурсу на 3 арк. у 1 прим.
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Умови проведення
дитячого літературного конкурсу
"Щоб не трапилось біди - обережним будь завжди"
на протипожежну та техногенну тематику

1. Загальні положення
Всеукраїнський літературний конкурс "Щоб не трапилось біди обережним будь завжди" на протипожежну та техногенну тематику проводиться
серед дітей різного віку з метою формування у підростаючого покоління
громадського світогляду і громадської позиції у забезпеченні пожежної та
техногенної безпеки в державі, виховання культури безпеки життєдіяльності.
2. Основні завдання конкурсу
Залучення дітей різного віку до вивчення та популяризації правил
пожежної й техногенної безпеки, формування у них навичок обережного
поводження з вогнем, виховання почуття відповідальності за збереження від
вогню та інших надзвичайних ситуацій навколишнього середовища.
3. Керівництво конкурсом
Загальне керівництво
Чернігівській області та
облдержадміністрації.

здійснюють
Управління

Управління ДСНС України у
освіти і науки Чернігівської

4. Учасники конкурсу
Учасниками конкурсу можуть бути діти віком від 6 до 18 років.
Передбачено розподіл учасників на три вікові категорії:
від 6 до 10 років;
від 1 Ідо 14 років;
від 15 до 18 років.

1.
2.

5. Номінації конкурсу
Художній твір (оповідання, повість, казка, нарис).
Поетичний твір.
6. Порядок і терміни проведення

Конкурс триватиме від 27 січня до 08 травня 2020 року.
Проводять його в три етапи:
1-й - районний, міський - з 27 січня по 01 березня;
2-й - обласний - з 2 березня по 10 квітня;
3-й - Всеукраїнський, (завершальний - у м . Києві) - з 11 квітня
по 08 травня.
Для організації та проведення всіх етапів конкурсу на місцях створюють
оргкомітети до складу яких входять представники місцевих органів управління
освітою, Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації,
Управління ДСНС України у Чернігівській області, обласної організації
Добровільного пожежного товариства України, засоби масової інформації та
інші зацікавлені організації. Оргкомітети вирішують питання, пов’язані з
підготовкою і проведенням конкурсу, формують умови, склад журі.
Журі оцінює твори і визначає переможців для участі в наступних етапах.
7. Умови проведення
Роботи виконуються на теми (на вибір):
1.
Запобігання пожежам від необережного поводження з вогнем;
2.
Захист дітей від пожеж та інших надзвичайних ситуацій;
3.
Робота, навчання й побут професійних пожежних-рятувальників,
працівників Добровільного пожежного товариства України, дружин юних
пожежних;
4.
Історія пожежництва рідного регіону;
4.
Заняття пожежно-прикладним спортом;
5.
Пожежі в побуті та на виробництві, лісові пожежі й на хлібних
полях;
6.
Правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.
На обласний етап конкурсу подаються виключно роботи переможців
районних (міських) етапів. На зворотній сторінці потрібно вказати назву
роботи, прізвище, ім’я, по батькові, ’ вік, домашню адресу, номер телефону,
навчальний заклад (для школярів та студентів), електронну пошту.
Подані на конкурс твори авторам не повертаються. Організатори
залишають за собою право використовувати роботи для пожежнопрофілактичної діяльності, спрямованої на зміцнення пожежної безпеки в
Україні та запобігання надзвичайним ситуаціям.

8. Критерії конкурсних оцінок
Роботи оцінюють за такими критеріями: ,
• змістовність;
• стиль;
• грамотність викладу;
• відповідність тематиці;
• відповідність історичним подіям (для історичних нарисів);
• оригінальність.
9. Нагородження учасників
Оргкомітет обласного етапу визначає трьох переможців у кожній віковій
категорії в обох номінаціях та надсилає роботи на 3-й Всеукраїнський
завершальний етап конкурсу на адресу: 04074, м. Київ, вул. Бережанська, 5,
Добровільне пожежне товариство України.
Переможці Всеукраїнського етапу нагороджуються подарунками:
за перше місце - на суму до 800 грн.;
за друге - до 600 грн.;
за третє - до 400 грн.
За рішенням журі, можливе заохочення:
активних учасників дипломами та подарунками на суму до 200 грн.
активних організаторів конкурсу подарунками на суму до 800 грн.
Для отримання подарунків переможцям слід надати оргкомітету копію
довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дитини.

