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Про проведення всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року -  2021»

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про 
всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638 (із змінами), наказу 
Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 549 «Про затвердження 
графіка проведення третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 
у 2019-2023 роках» (із змінами), з метою підвищення престижності професії 
вчителя, виявлення й підтримки талановитих педагогічних працівників

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2020-2021 навчальному році всеукраїнський конкурс 
«Учитель року -  2021» (далі -  Конкурс) у номінаціях «Керівник закладу 
освіти», «Математика», «Трудове навчання», «Українська мова та література» 
в три тури:

перший -  листопад 2020 року;
другий -  грудень 2020 року - лютий 2021 року;
третій -  квітень 2021 року.
2. Здійснити реєстрацію педагогічних працівників для участі в Конкурсі 

з 14 вересня по 04 жовтня 2020 року.
3. Затвердити, як такі, що додаються: •
склад центрального організаційного комітету всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року -  2021»;
склад журі третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року -

2021» .
4. Центральному організаційному комітетові Конкурсу до 01 вересня 

2020 року затвердити й оприлюднити умови та порядок проведення Конкурсу.
5. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Трушковський К. Ю.) здійснити організаційно-методичне супроводження 
Конкурсу.
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6. Структурним підрозділам з питань освіти обласних, Київської міської 
державних адміністрацій:

визначити зони проведення першого туру Конкурсу з урахуванням 
результатів реєстрації педагогічних працівників - учасників Конкурсу;

здійснити організаційні заходи щодо проведення першого та другого 
турів Конкурсу;

надіслати на електронну адресу vchytel roku@ukr.net: 
до 02 грудня 2020 року інформацію про проведення першого туру 

Конкурсу за формою згідно з додатком 1;
до 02 березня 2021 року подання на учасників третього туру Конкурсу за 

формою згідно з додатком 2.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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