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1.4 Забезпечити участь переможців II етапу в обласному етапі Конкурсу: 
від кожного району, об’єднаної територіальної громади та міста Новгорода- 
Сіверського- по 2 учні, від міст Ніжина й Прилук -  по 7 учнів, від міста 
Чернігова -  14 учнів.

2. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського (Заліський A.A.) забезпечити науково-методичний 
супровід проведення II етапу Конкурсу.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Соронович О.Ю.

М. А. Конопацький



з

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Заявка

на участь у III (обласному) етапі VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2017-2018 навчальному році 

серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів_______________________ ______________
(району, міста, об’єднаної територіальної громади)

№
з/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові учня

Дата
народження

Повна назва та адреса навчального 
закладу, телефони

Клас Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

1
2
3

Начальник управління освіти 
(відділу освіти райдержадміністрації, 
органу місцевого самоврядування) 

М.П. Голова оргкомітету конкурсу
Голова журі конкурсу
п ________________ РО Ку
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Управління освіти і науки 
облдержадміністрації

ЗВІТ
про проведення І, II етапів VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2017-2018 навчальному році
серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів_____________________________________

(району, міста, об’єднаної територіальної громади)
1. Відомості про учасників;_________ _____________________________________________________________________________________

Кількість закладів освіти, учні яких 
брали участь в І етапі конкурсу

Класи Кількість учасників конкурсу за етапами
4.

Кількість переможців 
II етапу за ступенями 

дипломівІ II
міських сільських

(селищних)
спеціалі
зованих

міських сільських
(селищних)

спеціалі
зованих

міських сільських
(селищних)

спеціалі
зованих

І II III

5
6
7
8
9
10
11

Разом
2. Коротко подаються відомості про організацію і проведення конкурсу, виконання учасниками завдань, участь учителів і 

працівників закладів освіти, вносяться пропозиції щодо поліпшення роботи конкурсу.
Начальник управління освіти 
(відділу освіти райдержадміністрації, 
органу місцевого самоврядування) 

М.П. Голова оргкомітету конкурсу
Голова журі конкурсу 
 ”___________року


