
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

08.10.2020                                     с.Миколаївка                                        № 113-ОД 

 

Про проведення І етапу 

ХІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської і студентської 

молоді імені Тараса Шевченка серед 

учнів закладів загальної середньої 

освіти у 2020/2021 навчальному році 

 

Відповідно до Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 571, на виконання 

листа Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 № 1/9-553 «Про 

проведення ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка», з метою вшанування творчої 

спадщини Т.Г. Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її 

потенціалу, виховання в молодого покоління поваги до мови і традицій свого 

народу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести урочисте відкриття ХІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка в закладах 

загальної середньої освіти, ураховуючи особливості адаптивного карантину, 

нормативно-правові акти і рекомендації Міністерства охорони здоров’я України 

та Головного санітарного лікаря з питань протидій пандемії коронавірусу, у 

жовтні 2020 року. 

 

2. Директорам закладів загальної середньої  освіти Миколаївської сільської 

ради: 

1) забезпечити участь школярів 5-11 класів у І етапі Конкурсу; 

2) до 01.11.2020 подати у відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради заявки на участь команд у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін (додаток 1). 

 



3. Головному спеціалісту відділу (Гаврилюк М.С.) забезпечити організацію 

та проведення ІІ етапу Конкурсу 14 листопада 2020 року. 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 

 
  



Додаток  1 

до наказу відділу освіти,  

молоді та спорту 

08.10.2020 № 113-ОД 

 

ЗАЯВКА 

на участь у ІІ етапі 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка 

команди учнів _______________________________  

у 2020/2021 навчальному році 

 

№  

з/п 

П.І.Б. учня (повністю), 

число, місяць, 

рік народження 

Клас Вчитель  

(ПІБ, посада, категорія, 

звання) 

1

. 

   

2

. 

   

3

. 

   

 

 

Директор школи                                                                                         ПІП 

 
 

М. П. 

 

 

Супроводжуючий вчитель                                                                         ПІП, посада 

 


