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НАКАЗ
Кочеток

08.02.2013

№ 49

Про підсумки проведення конкурсу
«Урок року -2013»

Згідно з планом роботи школи на 2012/2013 навчальний рік та наказом по
школі від 30.10.2012 № 256 “Про проведення конкурсу «Урок року-2013” з
кінця листопада по грудень 2012 року був проведений конкурс «Урок року2013».В ньому взяли участь 5 вчителів. Ними були проведені такі уроки.
Вчитель

Клас

Навчальний

Тема уроку

предмет
Коломієць І.В.

7

Іноземна мова

Свята. Різдво в Австралії

(англійська)
Редько Н.В.

1

Іноземна мова

Шкільне життя. Тварини

(англійська)
Усевич Т.В.

11

Людина і світ

Соціалізація особистості

Чоломбитько С.Л.

5

Фізична культура

Гімнастика. Лазіння по
вертикальному канату.
Стрибки через козла.

Рой Н.В.

2

Українська мова

Узагальнюючий урок
«Слова- назви предметів»

Крім журі, на відкритих уроках були присутні всі бажаючі вчителі школи.
Відповідно до оціночної шкали уроки оцінювались за п’ятьма складовими:
особистісні якості учителя, оцінка основних характеристик учнів на уроці,
зміст діяльності вчителя і учня на уроці, ефективність засобів діяльності
вчителя і учнів, оцінка мети і результатів проведеного уроку.
Журі відзначило творчий підхід всіх конкурсантів до проведення уроків.
Педагоги показали високий і належний рівень методичної майстерності,
володіння ефективними засобами оптимізації навчально-виховного процесу. На
уроках вчителі застосовували інтерактивні форми і методи роботи з дітьми,
технічні засоби навчання та мультимедійні презентації.
Складністю для журі стало об’єктивно оцінити конкурсні уроки, настільки
вони були різними за навчальними предметами, віком учнів та типом уроку. З
відривом в 0,06 балів від ІІ місця переможцем конкурсу стала вчитель
англійської мови Редько Н.В.
За результатами підсумків роботи журі,
НАКАЗУЮ :
1. Визначити переможцем конкурсу «Урок року – 2013» Редько Н.В., вчителя
англійської мови (середній бал 2,65 ).
2. Відзначити учасників конкурсу: вчителя історії Усевич Т.В., вчителя
англійської мови Коломієць І.В., вчителя початкових класів Рой Н.В., вчителя
фізичної культури Чоломбитько С.Л.
3. Атестаційній комісії врахувати результати конкурсу «Учитель року – 2013»
при черговій атестації педагогічних працівників.
4. Нагородити переможців конкурсів грамотами школи-інтернату.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи

Н.І. Пенкіна

З наказом від 08.02.2013 № 49 ознайомлені:
Коломієць І.В.

Вчитель англійської мови

_______________

Редько Н.В.

Вчитель англійської мови

_______________

Усевич Т.В.

Вчитель історії

_______________

Чоломбитько С.Л.

Вчитель фізичної культури

_______________

Рой Н.В.

Вчитель початкових класів

_______________
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