На виконання плану роботи Головного територіального управління
юстиції у Черкаській області на 2018 рік, з метою реалізації Плану заходів по
проведенню обласної акції до Дня захисту дітей 1 червня «Бережи Закон
дитину», затвердженого рішенням міжвідомчої координаційно-методичної ради
обласної державної адміністрації з правової освіти населення (далі – МКМР)
(протокол № 2 від 25.05.2018), 1 червня 2018 року Головним територіальним
управлінням юстиції у Черкаській області за участі членів обласної МКМР
з правової освіти населення, Координаційної ради молодих юристів при
Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області проведено
міжшкільний конкурс малюнків на асфальті «Моє найголовніше право» (далі −
Конкурс).
Основною метою та завданнями Конкурсу є: популяризація
та підвищення рівня правової обізнаності серед учнів загальноосвітніх
навчальних закладів міста; виховання соціально-правової активності учнівської
молоді; допомога учням у вираженні та поширенні серед ровесників своїх знань
про право за допомогою малюнків та символів.
Відповідно до Положення, затвердженого рішенням обласної МКМР
з правової освіти населення від 28.05.2012 (протокол № 2) (із змінами), Конкурс
проводився у наступних номінаціях: «Кращий малюнок. Молодша група» (діти
віком від 6 до 12 років); «Кращий малюнок. Старша група» (діти віком від 12 до
18 років).
Конкурсанти користуючись кольоровою крейдою, протягом однієї години
зображували малюнок на тему: «Моє найголовніше право» на площі скверу
за Черкаською облдержадміністрацією.
Малюнок мав графічне чи художнє зображення, яке б символізувало одне
право чи систему прав, визначених Конституцією України, Конвенцією
ООН про права дитини або іншими нормативно-правовими актами.
Оцінювало роботу учасників Конкурсу журі, яке складалося
з представників: Головного територіального управління юстиції у Черкаській
області, апеляційного суду Черкаської області, управління освіти і науки
Черкаської облдержадміністрації, Черкаського міського методичного кабінету
установ освіти Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської
міської ради, Черкаського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, Координаційної ради молодих юристів при Головному
територіальному управлінні юстиції у Черкаській області.
Оцінювання проводилося за 10-ти бальною системою на основі
наступних критеріїв: зрозумілість малюнку − 2 бали; складність малюнку − 2
бали; точність та відповідність зображення предмету (істоти) його
натуральному вигляду − 2 бали; охайність та естетичний вигляд − 2 бали;
оригінальність та нестандартний підхід − 2 бали.
Переможцями Конкурсу стали учасники, які набрали найбільшу кількість
балів від максимальної кількості.
Так, за результатами Конкурсу визначено наступні призові місця
у номінації: «Кращий малюнок. Молодша група»: І місце – Черкаська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 33 ім. Симоненка Черкаської міської ради
(109 б.); ІІ місце – Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 20
Черкаської міської ради (104 б.); ІІІ місце – Черкаська спеціалізована школа

І-ІІІ ступенів № 27 ім. М.К. Путейка Черкаської міської ради (100 б.).
У номінації: «Кращий малюнок. Старша група»: І місце – Черкаська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради (107 б.);
ІІ місце – Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської
міської ради (106 б.); ІІІ місце – Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 7 Черкаської міської ради (105 б.).
Переможців Конкурсу нагороджено грамотами та подарунками
від Головного територіального управління юстиції у Черкаській області
та апеляційного суду Черкаської області. Інші учасники Конкурсу були
відзначені подяками. В ході проведення Конкурсу здійснювався фото - та
телерепортаж.

