
 

 

 

ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

НАКАЗ 

Первомайський  

 

18.09.2018                                                                                                №  210 

 

Про проведення  І (зонального) туру  

Всеукраїнського конкурсу  

“Учитель року - 2019” 

  

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 

«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про 

всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638 (у редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2018 р. № 370), наказу Міністерства освіти і 

науки України від 07.06.2018 № 603 «Про проведення всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2019», з метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, 

підвищення їх професійної майстерності та популяризації педагогічних здобутків, 

керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

 Н А К А З У Ю : 

     1. Провести перший (районний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2019» (далі – конкурс) у номінаціях: «Вчитель інклюзивного класу», 

«Географія»,«Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова». 

                                                                                      Термін: вересень-грудень  

2018 року 

2. Призначити відповідальних за проведення конкурсу: 

2.1. Чиж І.А., методиста РМК. 

 В  номінаціях:  

2.2. «Вчитель інклюзивного класу» (Засуха І.М., методист РМК),  

2.3. «Географія» (Засуха І.М., методист РМК),  

2.4. «Захист Вітчизни» (Кирко Л.Г.,  методист РМК),  

2.5. «Основи здоров’я» (Іванова Т.П., методист РМК). 

3.Районному  методичному кабінету (методистам, які здійснюють супровід 

предметів): 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/370-2018-%D0%BF/paran9#n9


3.1.Забезпечити та здійснити організаційно-методичний супровід щодо 

проведення Всеукраїнського конкурсу ―Учитель року - 2019‖ згідно з 

Умовами проведення  І (зонального) туру Всеукраїнського конкурсу 

―Учитель року — 2019‖. 

3.2. Надати методичну допомогу педагогічним колективам 

закладів загальної середньої освіти щодо підготовки і проведення конкурсу.  

                                                                                           Вересень  – грудень 

2018 року 

3.3. Сприяти широкому висвітленню результатів конкурсу в засобах масової 

інформації. 

                                                                                           До  15.12.2018 року 

3.4. Методисту РМК Чиж І.А., підготувати аналітичні та узагальнюючі 

матеріали другого районного етапу конкурсу та направити їх до 

Комунального вищого навчального закладу ―Харківська академія 

неперервної  освіти‖  до 18.12.2018 року. 

       

4. Директорам закладів загальної середньої освіти району: 

    4.1.Забезпечити подання заяв на участь у І турі до оргкомітету та реєстрацію на 

сайті конкурсу до 15.10.2018 року. 

    4.2. Довести до відома педагогічних працівників Умов проведення  І 

(зонального) туру Всеукраїнського конкурсу ―Учитель року — 2019‖. 

    4.3. Урахувати результати участі педагогічних працівників при визначені 

результативності роботи вчителя за результатами навчального року. 

5. Централізованій бухгалтерії відділу освіти (Григорова О.В.) забезпечити 

фінансування конкурсу. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                                     В.В. Библів 

 

 З наказом ознайомлені:                                                       Л.Г. Кирко 

                                                                                               І.А.Чиж                                                                                           

                                                                                               І.М. Засуха  

                                                                                               Т.І. Петрова     

                                                                                               О.В. Григорова 


