
 

Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки  

Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, вул. Шкільна, 17а. 

Адреса для листування: вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007, тел. /факс (0542) 33-40-67 
Е-mail: sumy.oippo@gmail.com Код ЄДРПОУ 02139771 

                

11.09.2020   № 487/11-10                                                    На  № ___________ від ______________  
 

  Керівникам органів управління 
освітою  

 
Про проведення першого (зонального) 
туру всеукраїнського конкурсу  
«Учитель року – 2021» 
 

 Нагадуємо, що порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2021» унормовано Указом Президента України від 29.06.1995 № 489/95 

«Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положенням про всеукраїнський 

конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2018 № 370, наказом Міністерства освіти і науки України  

від 09.06.2020 № 777 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2021», наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 07.09.2020 № 359-ОД «Про умови та порядок проведення 

першого, другого турів всеукраїнського конкурсу  «Учитель року – 2021». 

У 2020-2021 навчальному році всеукраїнський конкурс «Учитель року – 

2021» відбудеться у номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Українська мова та 

література», «Математика», «Трудове навчання». 

Для участі в першому (зональному) турі конкурсу педагогічним 

працівникам необхідно у період із 14 вересня до 04 жовтня 2020 року 

зареєструватися на офіційній сторінці конкурсу в розділі «Реєстрація учасників – 

2021» (https://mon.gov.ua/ua/konkursi-dlya-pedagogiv/konkurs-uchitel-roku/uchitel-

roku- 2021). 

Звертаємо увагу, що відповідно до п. ІІ. 4 Умов та порядку проведення 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» (лист Міністерства освіти і 

науки України від 18.08.2020 № 1/9-449 «Про умови та порядок всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2021»), визначення зон проведення першого 

(регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», із 

урахуванням кількості та географії зареєстрованих осіб, буде здійснено 

Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (за 

фактом  завершення офіційної реєстрації учасників конкурсу) та доведено 

(наказом) до відома керівників органів управління освітою. 

Просимо інформацію взяти до відома. 
 

 

Ректор         Юрій НІКІТІН 
 

 

Удовиченко І.В. 33-21-66  
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