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м. Первомайськ

№ 392-аг

Про підсумки районного 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», наказу відділу освіти Первомайської райдержадміністрації
від 03.10.2016 року № 354-аг «Про проведення І туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2018» з 13 по 15 листопада 2017 року на базі РМК, Грушівської
ЗОШ І-ІІ ступенів відбувся районний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2018» у номінації «Українська мова та література». У професійних
змаганнях взяли участь 2 педагоги:
Решетніченко Оксана Володимирівна, учитель Кінецьпільської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, спеціаліст ІІ категорії;
Соколовська Лариса Анатоліївна, учитель Кумарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
спеціаліст І категорії.
Учасники конкурсу пройшли такі випробування: «Тестування з психології
і педагогіки», «Методичний практикум», «Навчальний проект», «Урок».
Разом з тим адміністрації закладів загальної середньої освіти району не
провели належну роботу щодо широкого залучення педагогів до участі в
конкурсі «Учитель року – 2018», тому у першому турі конкурсу не були
представлені номінації «Німецька мова», «Фізика», «Фізична культура».
Виходячи з вищезазначеного та на підставі протоколу журі конкурсу,
НАКАЗУЮ:
1.
Відзначити належний організаційний рівень проведення районного туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018», забезпечений педагогічним
колективом Грушівської ЗОШ І-ІІ ступенів (директор Лентовська О.В.).
2.
Визнати переможцем І (районного) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2018» у номінації «Українська мова та література»
Решетніченко О.В., учителя Кінецьпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
3.
РМК (завідуюча Бірюкова О.В.):

3.1. Надати звітну інформацію про проведення І туру конкурсу в ОІППО до 01
грудня 2017 року.
3.2. Забезпечити підготовку матеріалів переможця районного туру конкурсу та
своєчасне надходження їх до оргкомітету обласного туру конкурсу.
3.3. Забезпечити участь переможця районного туру конкурсу в номінації
«Українська мова та література» у навчанні переможців районного туру
конкурсу та відбірковому етапі обласного туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2017».
4. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
4.1. Активізувати роботу щодо залучення педагогів у професійні конкурси.
4.2. Забезпечувати своєчасне інформування педагогічних колективів про
конкурси та надавати організаційно-методичну допомогу у підготовці
матеріалів до них.
5.
Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу РМК Бірюкову
О.В.
В. о. начальника відділу освіти
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