
yKPAiHA
вIддIл освIти, культури, CIM,I, молодI тА спорту

пЕрЕчинськоi мtсъкоi рдди

10.10.2019

нАкАз

Перечин ль 117l01_3l

Про провеdення Х MictcHapodHozo
м о в н о-л i m ер аmr, р н о z о ко н кур су

у ч HiB сь Kot mа с mу d ен mс ь Kot м оло d i
iMeHi Тараса Шевченка
в 2019-2020 навчаllьному роцi

Вiдповiдно до Положення про Мiжнародний мовно-лiтературний
конкурс учнiвськоi та студентськоТ молодi iMeHi Тараса IIIевченка,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 01.06.2011 J\b 571,
листа МОН УкраIни вiд 30.09.20|9 Jф1/9-615 <Про проведення Х мовно-
лiтературного конкурсу учнiвськоi та студентськоi молодi iMeHi Тараса
IтIевченка>>, нак€ву департаменту освiти i науки облдержадмiнiстрацii
08.10.2019 Jф234 пПро проведення Х Мiжнародного мовно-лiтературного
конкурсу учнiвськоi та студентськоi молодi iMeHi Тараса Шевченка у
201912020 навчulльному роцi), з метою пiдвищення загальноi мовноi
культури, виявлення творчо обдарованоI учнiвськоi молодi

НАкАЗУЮ:
1. Для органiзацii проведення у 20|9-2020 навч€tльному роцi

Х Мiжнародного мовно-лiтературного конкурсу учнiвськоi та студентськоi
МОЛОДi iMeHi Тараса IIlgз.{gцка (далi Конкурс) затвердити:

1.1. Склад органiзацiйного KoMiTeTy Конкурсу (додаеться).

|.2. Журi II етапу Конкурсу (додаеться).

2. Керiвникам закладiв загальноI середньоТ освiти Перечинськоi
об' еднаноi територiальноi цромади :

2.|. Провести 18 жовтня 2019 року I етап Х Мiжнародного мовно-
лiтературного конкурсу учнiвськоТ та студентськоi молодi iMeHi Тараса



Шевченка (лалi - Конкурс) у 2019-2020 навчальному роцi вiдповiдно до
Положення.

2.2. Для проведення I етапу Конкурсу пiдготувати пакет завдань
(творчi роботи можуть передбачати теми, пов'язанi, зокрема з культурою,
мор€lллюl д}ховними цiнностями украiнського народу, якi сприяють
об'сднанню нацii, формують почуття патрiотизму, оптимiзму й вiри в

щасливе майбутгя УкраТнськоi держави, про яку мрiяв i писав у cBoik творах
Шевченко).

2.З. До 1 листопада 2019 року надiслати до вiддiлу освiти, культури,
ciM'i, молодi та спорту Перечинськоi MicbKoi ради звiти про проведення
I етапу та заявки (за зр€вком, наведеним у додатку) на участь у II етапi
Конкурсу.

2.4. 1б листопада 2019 року вiдрядити команди (по одному
переможцю з числа учнiв 5-8, 9-11 класiв) закладiв заг€LпьноТ середньоi освiти
для участi у II етапi Конкурсу.

Мiсце проведення Конкурсу: Перечинська ЗОШ I-III ступенiв.
Початок Конкурсу о 10.00.
3. !иректору ПеречинськоТ ЗОШ I-ПI ступенiв Гунцi Ф.Ф.

забезпечити необхiднi умови для проведення II етапу Конкурсу.
4. Взяти до уваги, що при проведеннi Конкурсу слiд керуватися

частиною першою cTaTTi 7 <<Мова освiти>> Закону Украiни кПро ocBiTy>.

5. Вiдповiдальнiсть за збереження життя та здоров'я учнiв у дорозi

журi, яка буле
та пiд час Конкурсу покласти на супроводжуючих педагогiв.

6. Рекомендувати керiвникам ЗЗСО роботу членiв
здiйснюватися в неробочий час, компенсувати вiльними вiд роботи днями
згiдно з чинним законодавством (у канiкулярний час).

7. Контроль за виконанням наказу зЕtпишаю за собою.

О. БарзакН:tчальник



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ вiддiлу освiти,
культури, сiм'I, молодi та спорту
ПеречинськоТ MicbKoT ради
10.10.2019 Jф 1]]д]:3]_

склАд
органiзацiйного KoMiTeTy II етапу

Х Мiжнародного мовно-лiтературного конкурсу учнiвськоi
та студентськоi молодi

iMeHi Тараса IIIgз,|gцца у 2019-2020 навчальному роцi

Голова оргкомiтеry:
БАРЗАК 0.I. начаJIьник вiддiлу освiти, культури, ciм'i, молодi та

спорту Перечинськоi MicbKoi ради

Заступник голови оргкомiтету:
АФАНАСЬеВА 0.I. провiдний спецiалiст з питань позашкiльноi освiти

Члени оргкомiтеry:
ЩЕРБАНИtI М.В. провiдний спецiалiст з органiзацiйноТ роботи
ДОРОГОВИLI В.Р. заступник директора з НВР ПеречинськоI ЗОШ I-ПI

ступенiв



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ вiддiлу освiти,
культури, сiм'i, молодi та спорту
Перечинськоi MicbKoi ради
l0.10.2019 Jф 1 17l01-31

склАд
журi II етапу

Х IVIiжнародного мовно-лiтературного конкурсу учнiвськоТ та
студентськоi молодi

iMeHi Тараса Шевченка у 2019-2020 навчальному рочi

Голова журi
Афанасьева 0.I. провiдний спецiалiст з питань позашкiльноТ

освiти
Заступник голови журi:

,Щорогович В.Р. учитель украiнськоi мови та лiтератури
ПеречинськоТ ЗОШ I-III ступенiв

Члени журi:
Годована М.Е. учитель украiнськоi мови та лiтератури

Перечинськоi гiмназii П-Ш ступенiв суспiльно-
ryманiтарного напрямку

Мовнар Ю.Ю. учитель yKpaiHcbKoi мови та лiтератури

IcaK о.С.
Перечинськоi ЗОШ I-III ступенiв
учитель украiнськоI мови та лiтератури
Перечинськоi ЗОШ I-III ступенiв

Зизич М.Ю. учитель украiнськоi мови та лiтератури
CiMepcbKoT гiмназii

Ганчак М.М. учитель украiнськоi мови та лiтератури
Зарiчiвськоi ЗОШ I-II ступенiв

Щапик Я.Ю. учитель украiнськоi мови та лiтератури
CiMepKiBcbKoi ЗОШ I-II ступенiв
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