ВІДДІЛ ОСВІТИ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н А К А З
від 03.10.2017 р.

м. Первомайськ

№ 354-аг

Про проведення І туру
всеукраїнського конкурсу
«Учитель року - 2018»
На виконання наказу департаменту освіти і науки Миколаївської
облдержадміністрації від 29.09.2017 р. № 640 «Про проведення першого
(районного (міського)), другого
(обласного) турів
всеукраїнського
конкурсу «Учитель року-2018», із метою виявлення, підтримки творчої
праці вчителів, підвищення їхньої професійної майстерності, популяризації
педагогічних здобутків
НАКАЗУЮ:
1.
Провести у 2017/2018 навчальному році
І (районний) тур
всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» (далі – Конкурс) в таких
номінаціях: «Українська мова та література», «Фізика», «Фізична культура»
відповідно до умов та порядку проведення .
2.
Утворити оргкомітет (додаток 1) та фахове журі (додаток 2) І туру
Конкурсу.
3.
РМК ( завідувач Бірюкова О.В.):
3.1. Створити належні організаційні умови для якісного проведення І туру
Конкурсу.
3.2. Забезпечити електронну реєстрацію учасників І туру на платформі
Конкурсу до 22.10.2017 р.
3.3. Забезпечити електронну реєстрацію переможців І туру на форумі
МОІППО до 30.11.2017 р.
3.4. Надати звітну інформацію про підсумки І туру Конкурсу в МОІППО
до 01 грудня 2017 року.
3.5. Забезпечити своєчасне надходження матеріалів переможців І туру до
оргкомітету ІІ (обласного) туру Конкурсу (копія рейтингового листа І туру
Конкурсу, заява учасника ІІ туру, згода на обробку персональних даних,

висновок районного методичного об’єднання про педагогічну та методичну
діяльність учителя; інформаційна картка, портретне фото).
3.6. Забезпечити участь переможців І туру в конкурсних випробуваннях
на відбірковому (заочному) етапі ІІ (обласного) туру Конкурсу 12 грудня
2017 року.
3.7. До 01.11.2017 року визначити загальноосвітні навчальні заклади, на
базі яких проводитимуться конкурсні уроки під час проведення І туру
Конкурсу.
4.
Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
4.1. Провести належну роботу щодо залучення педагогічних працівників
до участі у Конкурсі із заявлених номінацій.
5.
Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу РМК Бірюкову
О.В.
В. о. начальника відділу освіти

Бірюкова О.В.
4-25-74

Н. П. Мірянова

Додаток 1
до наказу відділу освіти
від 03.10.2017 року № 354-аг
Склад
оргкомітету І (районного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018»
1. Голова оргкомітету: Мірянова Н.П., в. о. начальника відділу освіти.
2. Члени оргкомітету:
Вороніна Л.П., голова районної ради профспілки працівників освіти;
Бірюкова О.В., завідуюча РМК;
Лентовська О.В., директор Грушівської ЗОШ І-ІІ ступенів.
В. о. начальника відділу освіти

Н. П. Мірянова

Додаток 2
до наказу відділу освіти
від 03.10.2017 року № 354-аг
Склад
журі І (районного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»
Номінація «Українська мова та література»
1. Бірюкова О.В., завідуюча РМК, голова журі.
2. Кузьменко В.П., учитель Грушівської ЗОШ І-ІІ ступенів.
3.Адабір Л.В., учитель Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.
Номінація «Фізика»
1. Дурачевська Л.І., методист РМК, голова журі.
2. Красуцька О.Л., учитель Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
3. Бурдейна Л.В. директор Кінецьпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Номінація «Фізкультура»
1. Солонар С.П., учитель Чаусівського НВК №1, голова журі.
2. Поліщук І.І., директор Софіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
3. Чеботар В.Й., учитель Степківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

В. о. начальника відділу освіти

Н. П. Мірянова

