
проведення конкурсу;

• проводить організаційну та роз’яснювальну роботу щодо підготовки та

2.4. Оргкомітет конкурсу виконує такі функції:

створюється оргкомітет та журі.

2.3. Для організації та проведення конкурсу наказом директора гімназії

Участь у конкурсі є добровільною.

2.2. Учасником конкурсу може бути кожен учень з 4 по 11 клас гімназії.

місяць.

2.1. Конкурс проводиться протягом навчального року з вересня по травень

2. Організація та проведення конкурсу

урочний та позаурочний час.

• стимулювання пізнавальної активності та творчої діяльності учнів в

засобів саморозвитку та самовираження особистості, її самоствердження;

• пропаганда та утвердження пріоритету знань як одного з головних

дисциплін, прищеплення навичок дослідницької роботи;

• підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових і спеціальних

• стимулювання творчого самовдосконалення учнів;

молоді, розвитку її схильностей та природних задатків;

• створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої

розкриття здібностей учнів та реалізації їх творчого потенціалу;

• пошук шляхів найбільш повного використання можливостей гімназії для

• стимулювання обдарованих і здібних учнів гімназії;

1.2.Мета конкурсу:

адміністрацією гімназії.

1.1. Конкурс «Гімназист року» (далі конкурс) проводиться щорічно

1. Загальні положення

про конкурс «Гімназист року»

Положення



Учасники: учні 4-11 класів гімназії.

визначення переможця конкурсу «Гімназист року»

КРИТЕРІЇ

конкурс «Гімназист року»

до Положення про

Додаток 1

відбувається на традиційному Дні останнього дзвоника в травні місяці.

4.5.Оголошення результатів та нагородження переможця конкурсу

гімназії.

4.4. Переможець конкурсу нагороджується відзнакою за рішенням Ради

4.3. Рішення журі перегляду та оскарженню не підлягає.

голосів. У цьому випадку рішення журі оформляється відповідним протоколом.

переможець визначається голосуванням журі конкурсу простою більшістю

4.2. В разі однакової кількості балів, набраних кількома конкурсантами,

кількість балів за всіма компонентами.

4.1. Переможцем конкурсу вважається учень, який набрав найбільшу

4. Визначення та нагородження переможця

гімназистів згідно критеріїв оцінювання (Додаток 1).

3.1. Конкурс проводиться за наступними компонентами діяльності

3. Умови проведення конкурсу

• узагальнює результати конкурсу (травень).

кожного учасника;

• відповідно до критеріїв конкурсу визначає результативність (рейтинг)

2.5.Журі конкурсу:

визначення переможця.

• забезпечує журі конкурсу необхідними аналітичними матеріалами для

• забезпечує порядок проведення конкурсу;



Додаткові бали за участь в позашкільній та гімназійній діяльності

мультипредметної олімпіади.

Підсумковий бал – це сума двох проміжних балів і балу гімназійної

суму середнього и додаткових балів.

По кожному семестру визначається проміжний бал, який включає в себе

мультипредметна олімпіада оцінюється від 0 до 32 балів.

3.Бали гімназійної мультипредметної олімпіади. Гімназійна

підраховуються у відповідності з таблицею (див. табл. нижче).

навчальних, наукових, інтелектуальних, творчих, спортивних заходах, які

2. Додаткові бали – бали за участь в позашкільних та гімназійних

оцінок з усіх навчальних дисциплін, що вивчаються в даному навчальному році.

1. Середній бал – показник середнього арифметичного суми всіх річних

ІІІ етап – визначення балу гімназійної мультипредметної олімпіади.

ІІ етап – визначення додаткових балів гімназиста по семестрам;

предметів, що вивчаються по семестрам;

І етап – визначення середнього балу рівня навчальних досягнень з

Етапи:

Види робіт Участь Призові місця

ість

діяльн

кільна

Позаш Олімпіади, міжнародні мовні тести

3 місце - + 3 бали

2 місце - + 4 бали

1 місце - + 5 балів

недержавні, онлайн 1

районні 1

міські 2

всеукраїнські 2

міжнародні 3

МАН



районні 1

міські 2

Навчальні конкурси

районні 1

міські 2

Спортивні заходи

районні 1

міські 2

Творчі конкурси

районні 1

міські 2

ість

діяльн

ійна

Гімназ Науково-проектні роботи 1

3 місце - + 0,5 балу

2 місце - + 1 бал

1 місце - + 1,5 балу

Літературні та філологічні конкурси 1

Спортивні заходи 1

Творчі конкурси 0,5

Гімназійна мультипредметна олімпіада 1

3 місце - + 5 балів

2 місце - + 6 балів

1 місце - + 7 балів


