
Забродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Богодухівської районної ради Харківської області

НАКАЗ

<&?f6 Заброди № //$

Про проведення І (шкільного) етапу 
ЇХ Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської молоді 
імені Тараса Шевченка 
у 2018/2019 навчальному році

Відповідно до Указу Президента України від ЗО вересня 2010 року 
№ 928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської га 
студентської молоді імені Тараса Шевченка», відповідно до Положення про 
Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01 червня 2011 року №571, враховуючи лист Міністерства 
освіти і науки України від від 03 жовтня 2018 року №1/9-593 «Про 
проведення IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка», листа відділу освіти районної 
державної адміністрації від 29 жовтня 2018 року № 194 «Про організацію та 
проведення І та II етапів IX Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка в закладах загальної 
середньої освіти району у 2018/2019 навчальному році», з метою вшанування 
творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо 
обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у молодого покоління 
поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в 
Україні, загальної мовної культури

НАКАЗУЮ:
1. Провести І (шкільний) етап IX Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка (далі-Конкурс) серед 
учнів 5-8-х класів.

09.11.2018
2. Затвердити склад організаційного комітету І (шкільного) етапу Конкурсу: 
голова організаційного комітету -  Ратушна А.І., вчитель початкових класів; 
члени організаційного комітету -  Заратуйко О.П., Федорова Л.М., вчителі 
початкових класів.
3. Затвердити склад журі І (шкільного) етапу Конкурсу:
голова журі -  Білаш Г.П., заступник директора з навчально-виховної роботи,
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члени журі -  Мальцев О.М., вчитель зарубіжної літератури, Лучішина Ю.П., 
вчитель англійської мови.
4. Вчителю української мови та літератури Білані Г.П.:
1) Здійснити організаційно-методичний супровід проведення І (шкільного) 
етапу Конкурсу.
2) Здійснити перевірку робіт учасників І етапу Конкурсу.

09.11.2018
5. Голові організаційного комітету вчителю початкових класів Ратушній А.І..:
1) Організувати проведення І (шкільного) етапу Конкурсу.

До 09.11.2018
2) Подати до оргкомітету II (районного) етапу звіт про проведення 
І (шкільного) етапу Конкурсу.

До 12.11.2018
3) Забезпечити участь переможців І (шкільного) етапу в II (районному) етапі 
Конкурсу.

17.11.2018
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Забродівської ЗОШ І-ІІ ст. Л  О.ЯРОШЕНКО
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