
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

26.  08  .2020                                       с.Миколаївка                                       № 90-ОД

Про участь в обласному конкурсі 
«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,  на  виконання  наказу  Департаменту  освіти  і  науки
Сумської  обласної  державної  адміністрації  «Про  проведення  обласного
конкурсу «Найкращий кабінет початкових класів» у 2020 році» від 19.08.2020
№  335-ОД,  з  метою  покращення  матеріально-технічного  та  навчально-
методичного забезпечення кабінетів початкових класів, створення оптимальних
умов для навчання учнів, реалізації завдань Державного стандарту початкової
освіти

Н А К А З У Ю:

1. Провести І етап обласного конкурсу «Найкращий кабінет початкових
класів» у 2020 році у закладах загальної середньої освіти до 16.09.2020.

2.  Затвердити  склад  журі  І  етапу  обласного  конкурсу  «Найкращий
кабінет початкових класів» у 2020 році (додаток 1).

3.  Директорам  закладів  загальної  середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради забезпечити відповідність кабінетів початкових класів критеріям
оцінювання та подати матеріали конкурсу до відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради до 17.09.2020.

4.  Членам  журі  визначити  переможця  І  етапу  обласного  конкурсу
«Найкращий  кабінет  початкових  класів»  у  2020  році  та  подати  заявку  і
матеріали для участі у ІІ (заочному) етапі до 19.09.2020.



5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА

З наказом ознайомлені:
«__» _____ 2020 _____________ М.Геращенко
«__» _____ 2020 _____________ М.Гаврилюк



Додаток 1
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради
від 26.08.2020 № 90-ОД

Склад журі І етапу конкурсу 
«Найкращий кабінет початкових класів» у 2020 році

 
1. Макшеєва  Н.  С.  –  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту

Миколаївської сільської ради.
2. Геращенко  М.  П.  –  зав.  МК  відділу  освіти,  молоді  та  спорту

Миколаївської сільської ради, методист із психологічної служби відділу освіти,
молоді та спорту Миколаївської сільської ради.

3. Гаврилюк М. C. – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради
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