
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 
 

22.11.2019                                        Перечин                                      № 129/01-31 

 

Про підсумки проведення ІІ етапу  

Х Міжнародного мовно-літературного  

конкурсу учнівської та студентської  

молоді імені Тараса Шевченка  

у 2019/2020 навчальному році 

 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 08.10.2019 № 234 «Про проведення Х Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка у 2019/2020 навчальному році», наказу відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 10.10.2019 

№117/01-31 «Про проведення Х Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 

2019/2020 навчальному році»  проведено І та  ІІ етапи Конкурсу. 

Конкурс проводився з метою підвищення загальної мовної культури, 

виявлення творчо обдарованої учнівської молоді. 

У І етапі Конкурсу взяли участь 60 учнів із 5 закладів освіти.  

У ІІ етапі Конкурсу брало участь 4 учнів із Перечинського ліцею, 

Сімерківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та Перечинської 

гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку.  

Зарічівська ЗОШ І-ІІ ступенів та Сімерська гімназія не представили 

жодного учасника. 

Ураховуючи зазначене,  відповідно до рішення журі ІІ етапу Конкурсу 

 

Н А К А З У Ю: 

1. На підставі протоколів журі визнати переможцем ІІ етапу 

конкурсу  Субботу Ніколь Володимирівну - ученицю 4 (8) класу 

Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку. 

2. Вказати на недостатню роботу з організації Конкурсу дирекції 

Сімерської гімназії  та Зарічівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.  



3. Надіслати до 26 листопада 2019 року звіти про проведення І і ІІ 

етапів та заявку на участь у ІІІ етапі Конкурсу на адресу ЗІППО (м. Ужгород, 

вул. А. Волошина, 35). 

4. Директору Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-

гуманітарного напрямку вжити заходи для відрядження 7 грудня 2019 року у 

м.  Ужгород, вул. А. Волошина, 35, Закарпатський інститут післядипломної 

педагогічної освіти: 

4.1. переможця ІІ етапу Субботу Ніколь Володимирівну для участі у 

ІІІ (обласному)  етапі Конкурсу. 

4.2. члена журі ІІІ  (обласного) етапу Конкурсу Годовану М.Е. 

Взяти до уваги, що початок Конкурсу о 10 год. 

5.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

      

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

  

 

 

 

                          

  


