
УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

У П РА В Л ІН Н Я  О С В ІТИ  І НАУКИ

Н А К А З

_15__березня__2021 Рівне № ___39___

Про участь у третьому турі 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -  2021»

Відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 № 638 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 № 370), 
Положення про управління освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної 
державної адміністрації від 23.07.2018 № 483, на виконання наказу 
Міністерства освіти і науки України від 09.06.2020 № 777 «Про проведення 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2021», враховуючи наказ 
Міністерства освіти і науки України від 04.02.2021 № 144 «Про проведення 
третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2021», беручи до 
уваги л-исти Інституту модернізації змісту освіти від 10.03.2021 № 22/10-514 
«Про сприяння участі педагогічних працівників у третьому турі 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року -  2021» та від 10.03.2021 № 22/10- 
515 «Про сприяння організації третього туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -  2021»

НАКАЗУЮ:

1. ЬСерівникам органів управління освітою виконавчих комітетів 
сільських, селищних, міських рад Рівненської області створити умови для 
проходження учасниками третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року -  2021» у дистанційному форматі у такі терміни:

з 01 по 09 квітня 2021 року -  номінація «Керівник закладу освіти», 
«Математика»;
з 14 по 22 квітня 2021 року -  номінація «Трудове навчання», 
«Українська мова та література».



2. Рівненському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти забезпечити організаційно-методичний супровід учасників та сприяти 
у підготовці вчителів-переможців до участі у третьому турі всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року -  2021».

3. Обласному науковому* ліцею в м. Рівне Рівненської обласної ради 
забезпечити проведення конкурсного випробування «Урок» у дистанційному 
форматі за участі учнів, згідно рекомендацій ІМЗО, у такі терміни:

07-09 квітня 2021 року -  номінація «Математика»
20-22 квітня 2021 року -  номінація «Українська мова та література».
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління Петро КОРЖЕВСЬКИЙ


