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Н А К А З

03.11.2014                                                                                                    № 408


Про внесення змін до наказу
управління освіти
від 10.09.2014 № 337
«Про проведення I (районного) етапу
Всеукраїнського професійного конкурсу 
«Учитель року-2015»


Відповідно до  наказу  Міністерства освіти і науки України від 18.09.2014 № 1053 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до п.4.2 наказу управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 10.09.2014 № 337«Про проведення I (районного) етапу Всеукраїнського професійного конкурсу «Учитель року-2015», виключивши номінацію «Класний керівник», залишивши пункт у такій редакції: 
4.2. Провести Конкурс за номінаціями: «Українська мова та література», «Хімія», «Образотворче мистецтво», «Правознавство».
Жовтень 2014
2. Внести відповідні зміни до Умов проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015» (Додаток 1).
До 05.11.2014
3. Внести зміни до складу журі І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015» (Додаток 2).
До 05.11.2014
4. Короп Юлії Володимирівні, завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті, розмістити цей наказ на сайті управління освіти.
04.11.2014
5.  Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою.





Начальник управління                                                                     Т.В.Куценко








Уляк

















                                                    Додаток  1
                                                                                 до наказу управління освіти
                                                                                        адміністрації Київського району
                                                                      від 03.11.2014  № 408

                     


Умови проведення
 I (районного) етапу Всеукраїнського професійного  конкурсу  
«Учитель року – 2015»
із змінами

1. Загальні положення
І  (районний) етап Всеукраїнського професійного конкурсу «Учитель року – 2015» проводиться з метою стимулювання і підтримки творчої праці вчителів,  класних керівників, підвищення професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків.
1.Загальне керівництво I (районного) етапу конкурсу здійснює управління освіти адміністрації Київського району.
1.1. Конкурс  «Учитель року – 2015»  організується  та  проводиться  управлінням  освіти адміністрації Київського району на підставі наказу  управління освіти адміністрації Київського району від 11.09.2014  № 337 «Про проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» за номінаціями: 
- «Українська мова та література»,
- «Хімія»,
- «Образотворче мистецтво»,
- «Правознавство»,
1.2. І (районний) етап конкурсу «Учитель року-2015» проводиться у жовтні    листопаді 2014 року.
1.3.  Цілі  та  завдання конкурсу:
	виявлення кращих майстрів педагогічної справи;
сприяння удосконаленню професійної майстерності вчителя та класного керівника;

підвищення престижу професії вчителя та класного керівника;
стимулювання педагогічної творчості;
поширення педагогічних ідей та інновацій;
сприяння зростанню престижності звання класного керівника, його ролі і статусу як компетентного педагога ХХІ століття у виконанні завдань, покладених Законом України "Про загальну середню освіту" на загальноосвітні навчальні заклади.
2. Організаційний  комітет  конкурсу
2.1. Для    організації   та  проведення  I (районного) етапу Всеукраїнського   професійного  конкурсу   «Учитель року – 2015» створюється оргкомітет, склад якого затверджується наказом управління освіти адміністрації Київського району. 
2.2. Оргкомітет визначає порядок і форми, місце і дату проведення всіх турів конкурсу, розробляє завдання, протоколи та критерії оцінювання. Забезпечує організаційну підготовку заходів конкурсу, створює імідж конкурсу, пропагує його результати, видає та розповсюджує інформаційні матеріали, публікації робіт призерів.
2.3. Інформацію з аналізом підсумків конкурсу та рекомендаціями оргкомітет направляє до загальноосвітніх навчальних закладів району.
2.5. За висновками фахового журі готує підсумковий наказ.
3. Журі  конкурсу
3.1. Для оцінювання професійної майстерності, компетентності та творчості учасників I (районного) етапу  професійного конкурсу «Учитель року – 2015» створюється журі, склад якого затверджується наказом управління освіти адміністрації Київського району
3.2. Членами журі можуть бути працівники освітніх, наукових і методичних установ району.
4. Учасники  конкурсу
4.1.Конкурс «Учитель року-2015» проводиться на добровільних засадах.
4.2. Брати участь у професійному конкурсі «Учитель року – 2015»  можуть педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності Київського району незалежно від віку, які мають стаж педагогічної роботи не менше 5 років, за поданням навчальних закладів. 

5.Порядок подання матеріалів
5.1. Загальноосвітніми навчальними закладами	 подаються до районного оргкомітету для участі у конкурсі «Учитель року» такі матеріали:
а) Особиста заява педагога на участь у конкурсі. 
б) Анкета.
в)  Лист-подання загальноосвітнього навчального закладу з аналізом 
результатів праці педагога,  класного керівника, з висновком про педагогічну, методичну  та виховну діяльність претендента в навчальному закладі.  Відомості про систему роботи педагога, класного керівника, ефективність його діяльності, особисті досягнення, результати участі учнів у предметних олімпіадах (районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних), конкурсах, виставках, фестивалях тощо.
       д) Портфоліо, яке містить опис власного педагогічного досвіду. 
Конкурсні роботи подаються в одному примірнику державною мовою в друкованому вигляді та на електронних носіях (формат А-4 шрифт TNR; кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5).
5.2. Матеріали, надіслані на конкурс, не повертаються.
6. Порядок проведення I (районного) етапу Всеукраїнського професійного конкурсу
6.1. I (районний) етап Всеукраїнського професійного конкурсу «Учитель року – 2015» проходить у чотири  тури:
6.2. Перший тур складається з двох частин:
І – тестування щодо виявлення науково-методичного рівня педагога, класного керівника, ІІ- презентація власного педагогічного досвіду.
За сумою балів І та ІІ частин рішенням журі визначаються учасники третього туру  професійного конкурсу (не більше ніж 3 учасники від кожної номінації).
6.3. Другий тур  – майстер-клас ( проводиться з метою демонстрації практичного втілення заявленої методичної теми або проблеми у закладі освіти).
6.4. Третій тур – методичний показовий урок 
6.5. Четвертий тур – оцінювання  веб-сторінок учасників конкурсу.
6.5. Оргкомітет має право вносити зміни до порядку проведення  першого (районного) етапу конкурсу в разі об’єктивних непередбачуваних обставин.
7. ┬ÞþÝÓ¸ÕÝÝ  ´ÕÕý¯µ÷│Ô
7.1.ÃÓ ±¾ý¯■ ßÓÙ│Ô, ÝÓßÓÝÞ§ ÝÓ Ô±│§ ‗¾Ó§ Û¯ÝÛ¾±¾, µ¾│ ÔÞþÝÓ¸Ó║ ´¯ ¯õÝ¯ý¾ ´ÕÕý¯µ÷■ Ô Û¯µÝ│Ú Ý¯ý│ÝÓ÷│┐.
8. ═ÓÒ¯¯õµÕÝÝ  ´ÕÕý¯µ÷│Ô Û¯ÝÛ¾±¾
8.1.Переможці в номінаціях конкурсу нагороджуються грамотами  управління освіти адміністрації Київського району.
8.2.Ð´¯Ý±¯Þ Û¯ÝÛ¾±¾ ‗Ó │Ý°│ ¯ÒÓÝ│þÓ÷│┐, ´ÞÔÓ‗Ý│ ¯±¯ßÞ ý¯µ¾‗³ Ô±‗ÓÝ¯ÔÙ■ÔÓ‗Þ ±Ô¯┐ │ÝõÞÔ│õ¾ÓÙ³Ý│ ´ÞþÞ ´ÕÕý¯µ÷ ý Û¯ÝÛ¾±¾ ½Ë¸Þ‗ÕÙ³ ¯Û¾ -2015╗.
9. È│ÝÓÝ±¾ÔÓÝÝ   Û¯ÝÛ¾±¾
9.1.È│ÝÓÝ±¾ÔÓÝÝ  ▓ (ÓÚ¯ÝÝ¯Ò¯)  Õ‗Ó´¾ Û¯ÝÛ¾±¾ ´¯Ô¯õÞ‗³±  ¾´ÓÔÙ│ÝÝ ý ¯±Ô│‗Þ Óõý│Ý│±‗Ó÷│┐ ╩Þ┐Ô±³Û¯Ò¯ ÓÚ¯Ý¾ þÓ Ó§¾Ý¯Û ´¯þÓß■õµÕ‗ÝÞ§  Û¯°‗│Ô.




















                                                                                 
      ─¯õÓ‗¯Û 2
          õ¯ ÝÓÛÓþ¾ ¾´ÓÔÙ│ÝÝ  ¯±Ô│‗Þ
                                                                       Óõý│Ý│±‗Ó÷│┐
                                                                                  ╩Þ┐Ô±³Û¯Ò¯ ÓÚ¯Ý¾
                                                                                       Ô│õ 03.11.2014 ╣  408  

ÐÛÙÓõ µ¾│
I (ÓÚ¯ÝÝ¯Ò¯) Õ‗Ó´¾ ┬±Õ¾ÛÓ┐Ý±³Û¯Ò¯ ´¯¶Õ±│ÚÝ¯Ò¯ Û¯ÝÛ¾±¾ 
½Ë¸Þ‗ÕÙ³ ¯Û¾ – 2015╗

├¯Ù¯ÔÓ µ¾│:
═Ó±‗ÕÝÛ¯ ▓.┬.

õÞÕÛ‗¯  ýÕ‗¯õÞ¸Ý¯Ò¯ ÷ÕÝ‗¾ ¾´ÓÔÙ│ÝÝ  ¯±Ô│‗Þ Óõý│Ý│±‗Ó÷│┐ ╩Þ┐Ô±³Û¯Ò¯ ÓÚ¯Ý¾ 
ÎÙÕÝÞ µ¾│:
┬Ó±ÞÙÕÝÛ¯ ╬.╠.



ÐÓÔ¸ÕÝÛ¯ ╬.╠.

╩¯ÔÓÙÕÝÛ¯ Ê.╠.

ÛÓÝõÞõÓ‗ ´ÕõÓÒ¯Ò│¸ÝÞ§ ÝÓ¾Û, õ¯÷ÕÝ‗ ÛÓ¶ÕõÞ ±¯÷│ÓÙ³Ý¯┐ ´ÕõÓÒ¯Ò│ÛÞ ıÓÛ│Ô±³Û¯Ò¯ ÝÓ÷│¯ÝÓÙ³Ý¯Ò¯ ´ÕõÓÒ¯Ò│¸Ý¯Ò¯ ¾Ý│ÔÕ±Þ‗Õ‗¾ │ýÕÝ│ ├.Ð.ÐÛ¯Ô¯¯õÞ (þÓ þÒ¯õ¯■)
±‗Ó°ÞÚ ÔÞÛÙÓõÓ¸ ÛÓ¶ÕõÞ ¾ÛÓ┐Ý±³Û¯┐ ý¯ÔÞ ‗Ó Ù│‗ÕÓ‗¾Þ ıÓÛ│Ô±³Û¯Ò¯ ÝÓ÷│¯ÝÓÙ³Ý¯Ò¯ ´ÕõÓÒ¯Ò│¸Ý¯Ò¯ ¾Ý│ÔÕ±Þ‗Õ‗¾ │ýÕÝ│ ├.Ð.ÐÛ¯Ô¯¯õÞ (þÓ þÒ¯õ¯■)
þÓÔ│õ¾ÔÓ¸ Ô│õõ│Ù¾ ´±Þ§¯Ù¯Ò│¸Ý¯┐ ‗Ó ±¯÷│ÓÙ³Ý¯┐ ¯ß¯‗Þ
ËÙ Û ─.╩.
ýÕ‗¯õÞ±‗ ýÕ‗¯õÞ¸Ý¯Ò¯ ÷ÕÝ‗¾
ÐÞ´¸ÕÝÛ¯ Ê.╠
ýÕ‗¯õÞ±‗ ýÕ‗¯õÞ¸Ý¯Ò¯ ÷ÕÝ‗¾
CÔ│õÕ±³ÛÓ H.¤.
ýÕ‗¯õÞ±‗ ýÕ‗¯õÞ¸Ý¯Ò¯ ÷ÕÝ‗¾
╦│ýÓÝ¯ÔÓ ╬.┬.
ýÕ‗¯õÞ±‗ ýÕ‗¯õÞ¸Ý¯Ò¯ ÷ÕÝ‗¾
ÐÝ¾Ý│Û¯ÔÓ ▓.╬.
ýÕ‗¯õÞ±‗ ýÕ‗¯õÞ¸Ý¯Ò¯ ÷ÕÝ‗¾
¤¯´ÕÙÕ°Û¯ ╬.▓.
ýÕ‗¯õÞ±‗ ýÕ‗¯õÞ¸Ý¯Ò¯ ÷ÕÝ‗¾










