
Сумська  обласна  державна  адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

19.08.2020                                                м. Суми                                                             № 335-ОД

Про проведення обласного 
конкурсу «Найкращий кабінет 
початкових класів» у 2020 році

Відповідно  до  Положення  про  обласний  конкурс  «Найкращий  кабінет
початкових  класів»,  затвердженого  наказом Департаменту  освіти  і  науки
Сумської  обласної  державної  адміністрації  від 03.08.2018  № 457-ОД,
зареєстрованого  у Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській
області 03 серпня 2018 року за № 62/1857, наказу Департаменту освіти і науки
Сумської  обласної  державної  адміністрації  від  23.07.2020  №  318-ОД  «Про
внесення  змін  у  додаток  до  Положення  про  обласний  конкурс  «Найкращий
кабінет  початкових  класів»,  зареєстрованого  в  Північно-Східному
міжрегіональному  управлінні  Міністерства  юстиції  (м.  Суми)  28  липня
2020  року  за  №  153/153,  з  метою  покращення  матеріально-технічного  та
навчально-методичного  забезпечення  кабінетів  початкових  класів,  створення
оптимальних  умов  для  навчання  учнів,  реалізації  завдань  Державного
стандарту початкової освіти
НАКАЗУЮ:

1. Провести обласний конкурс «Найкращий кабінет початкових класів» у
2020 році в наступні терміни:

І  етап  (попередній)  –  прийом  матеріалів  для участі в конкурсі  та
супровідних матеріалів – до 21.09.2020;

ІІ  етап  (заочний)  –  оцінювання  робіт  та  визначення  п’яти  кращих
кабінетів  початкових  класів  відповідно  до  критеріїв  оцінювання  –  до
09.10.2019;

ІІІ  етап  (очний)  –  ознайомлення  з  роботою  п’яти  кращих  кабінетів,
визначення серед них трьох переможців та двох лауреатів – до 30.10.2020.

2. Затвердити склад журі Конкурсу (додається).
3.  Підбити підсумки ІІІ (очного) етапу обласного конкурсу  «Найкращий

кабінет початкових класів» до 16.11.2020.
4.  Керівникам  органів  управління  освітою подати  заявку  на  участь  у

конкурсі та  матеріали для участі у II (заочному) етапі до 21.09.2020.
5. Комунальному закладу  Сумський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти (Нікітін Ю.О.), відділу освіти Сумської районної державної
адміністрації  (т.в.о.  начальника  відділу  освіти  Вітальова  К.Ю.),  управлінню
освіти,  культури,  молоді  та  спорту  Степанівської  селищної  ради  Сумського
району (Кощій А.С.) забезпечити участь членів журі в засіданнях.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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