ВІДДІЛ ОСВІТИ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н А К А З
від 06.11.2015 р.

м. Первомайськ

№ __267 - аг

Про проведення І туру
всеукраїнського конкурсу
«Учитель року - 2016»
На виконання пункту 4 підпункту 3 наказу департаменту освіти,
науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації від 14.10.2015 р. №
713 «Про проведення І (районного), ІІ (обласного) турів XXІ
всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016», відповідно до плану
роботи Миколаївського ОІППО на 2015 рік, із метою виявлення, підтримки
творчої праці вчителів, підвищення їхньої професійної майстерності,
популяризації педагогічних здобутків
НАКАЗУЮ:
1.
Провести з 23 по 27 листопада 2015 року І (районний) тур
всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016» (далі – Конкурс) в таких
номінаціях: «Англійська мова», «Захист Вітчизни», «Історія»,
«Математика».
2.
Затвердити склад оргкомітету (додаток 1) та журі (додаток 2) І туру
Конкурсу.
3.
Затвердити перелік матеріалів, які необхідно надати для участі у І турі
Конкурсу (додаток 3).
4.
РМК ( завідувач Бірюкова О.В.):
4.1. Провести І тур Конкурсу з 23 по 27 листопада 2015 року.
4.2. Створити належні організаційно-методичні умови для якісного
проведення І туру Конкурсу та електронної реєстрації переможців І туру
Конкурсу на форумі «Реєстрація переможців І (районного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016» сайту МОІППО.
4.3. Надати інформацію про підсумки І туру Конкурсу в МОІППО до 07
грудня 2015 року.
4.4. Забезпечити підготовку матеріалів переможців І туру та своєчасне
надходження їх до оргкомітету ІІ (обласного) туру Конкурсу (заява

учасника, лист-представлення відділу освіти РДА, висновок РМО про
педагогічну та методичну діяльність конкурсанта, опис власного
педагогічного досвіду, анкета учасника, кольоровий портрет 9 X 12,
сюжетні фотографії).
4.5. Забезпечити участь переможців І туру в конкурсних випробуваннях
на відбірковому (заочному) етапі ІІ (обласного) туру Конкурсу.
4.6. До 12.11.2015 року визначити загальноосвітні навчальні заклади, на
базі яких проводитимуться конкурсні уроки під час проведення І туру.
5.
Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
5.1. Провести належну роботу щодо залучення педагогічних працівників
до участі у Конкурсі із заявлених номінацій.
5.2. Забезпечити своєчасне (до 19.11.2015 року) надходження в районний
методичний кабінет матеріалів для участі в І турі конкурсу на паперових
та електронних носіях.
6.
Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу РМК Бірюкову
О.В.
Начальник відділу освіти

Бірюкова
4-25-74

С. А. Вовк

Додаток 1
до наказу відділу освіти
від 06.11.2015 року № 267-аг
Склад
оргкомітету І (районного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016»
1. Голова оргкомітету: Вовк С.А., начальник відділу освіти.
2. Члени оргкомітету:
Вороніна Л.П., голова районної ради профспілки працівників освіти;
Бірюкова О.В., завідуюча РМК;
Красуцька О.Л., директор Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Начальник відділу освіти

С.А. Вовк

Додаток 2
до наказу відділу освіти
від 06.11.2015 року № 267-аг
Склад
журі І (районного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016»
Номінація «Англійська мова»
1. Бірюкова О.В., завідувач РМК, голова журі.
2. Зеленюк О.М., учитель Катеринківського НВК, керівник РМО учителів
іноземних мов.
3. Порхун О.С., директор Мигіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Номінація «Захист Вітчизни»
1. Жуматій В.М., учитель Бандурського НВК, голова журі.
2. Майстренко Б.П., директор Степківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
3. Зубкова О.В. методист РМК.
Номінація «Історія»
1. Пташинська Н.В., методист РМК, голова журі.
2. Тягай А.М., директор Зеленокошарської ЗОШ І-ІІ ступенів.
3. Дорошенко Ю.М., учитель Підгороднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Номінація «Математика»
1. Гладкевич А.В., учитель Кумарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівник РМО
учителів математики та інформатики, голова журі.
2. Царан Л.В., заступник директора Лисогірської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів.
3. Турова Р.А., заступник директора Синюхинобрідської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Начальник відділу освіти

С. А. Вовк

Додаток 3
до наказу відділу освіти
від 06.11.2015 року № 267-аг
Перелік матеріалів,
які необхідно подати для участі в І турі
всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016»
1. Особиста заява вчителя (пишеться власноруч) на ім’я голови оргкомітету
про участь у конкурсі, в якій учитель підтверджує згоду з умовами конкурсу.
2. Фотографії (кольоровий портрет – розміром 9×14; дві-три сюжетні
кольорові фотографії про педагогічну діяльність учителя), які подаються в
електронному варіанті – тип – IPEG, розмір – до 5 МБ.
3. Лист-представлення адміністрації школи (у паперовому та електронному
вигляді).
4. Висновок міжшкільного (шкільного) методичного об’єднання про
педагогічну та методичну діяльність конкурсанта (обсяг – до 2 сторінок; у
паперовому та електронному вигляді).
5. Опис власного педагогічного досвіду (у паперовому та електронному
вигляді).
6. Інформаційна картка учасника Конкурсу (у паперовому та електронному
вигляді):
Прізвище, ім’я та по батькові учасника
Місце проживання
Дата народження
Контактний мобільний телефон
Адреса особистого блогу, де можна познайомитися з учасником та
опублікованими ним матеріалами (навчальні, методичні та інші авторські
розробки, що відображають інноваційний досвід роботи, демонструють
якість подання освітньої інформації в мережі Інтернет)
Місце роботи (найменування освітнього закладу відповідно до його
статуту), адреса шкільного сайту в Інтернеті
Посада
Предмети, що викладає
Загальний стаж
Педагогічний стаж
Кваліфікаційна категорія
Почесні звання та нагороди (найменування, дата отримання)
Професійне кредо учасника
Роздуми конкурсанта на тему «Чим приваблює робота в школі?»
Кольоровий портрет 6 Х 4
Начальник відділу освіти

С.А. Вовк

