
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
 

09  грудня   2015 року            Здолбунів   № 190 

    

Про проведення першого (районного) 

туру всеукраїнського конкурсу  

 “Учитель року – 2016’’ 

 

     Відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс “Учитель року’’, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року 

№638, зі змінами, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 

2015 року №969 “Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 

2016’’, листа Міністерства освіти і науки України від 11 листопада 2015 року 

№1/9-540 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у грудні 2015 року (з 22 по 25 грудня) перший (районний) тур 

всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2016’’ у таких номінаціях: 

“Англійська мова’’ (22.12.), “Захист Вітчизни’’(23.12.), “Історія’’ (24.12.), 

“Математика’’(25.12.) на базі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6. 

2. Затвердити склад оргкомітету з проведення першого (районного) туру 

конкурсу “Учитель року – 2016’’, що додається. 

3. Керівникам навчальних закладів: 

3.1. Провести шкільний конкурс та направити заявки і матеріали, визначені 

Положенням, для участі в першому (районному) турі конкурсу. 

                                                                     До 21.12.2015 

3.2. Забезпечити належний рівень підготовки матеріалів для участі у 

подальших турах конкурсу. 

3.3. При підготовці матеріалів керуватися листом Міністерства освіти і науки 

України від 11.11.2015 №1/9-540). 

4. Направити матеріали переможців першого (районного) туру конкурсу для 

участі у другому турі. 

                                                                              До 20.01.2016  

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

           Начальник відділу                                                     Л.Карпенко 



 

Затверджено                                                                                                     

Наказ відділу освіти 

Здолбунівської 

райдержадміністрації 

09.12.2015 № 190 

 

 

Склад оргкомітету 

з проведення першого (районного) туру конкурсу “Учитель року – 2016’’ 

1. Карпенко Л.Є.- голова оргкомітету конкурсу, начальник відділу освіти. 

2.Глущук Н.О. – заступник голови оргкомітету, завідувач районного 

методичного кабінету. 

3.Данилюк А.І. – методист із здоров'я і фізичної культури. 

4.Хатунцева Н.А. – методист з мов і літератури районного методичного 

кабінету. 

5. Паламар Н.В.- методист з позашкільної освіти. 

6. Парфенюк Л.Є.- методист з математики. 

7. Єгорова О.І. – голова районної ради Профспілки працівників освіти і науки 

України. 

8. Галик О.І. – голова профкому відділу освіти. 

 

 


