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ПОЛОЖЕННЯ 
про щорічну обласну педагогічну премію 

  
І. Загальні питання 

 

1. Це Положення розроблено відповідно до рішення Запорізької 

обласної ради від 30 листопада 2017 року № 54 «Про Програму розвитку            

освіти Запорізької області на 2018-2022 роки» (далі - Програма) та           

регламентує порядок призначення та виплати обласної педагогічної премії 

кращим педагогічним працівникам (далі - Премія). 

 

2. Премія присуджується педагогічним працівникам за: 

особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання учнів, спрямовані          

на забезпечення освіти, утвердження національної ідеї, патріотизму,            

інтеграції в європейський і світовий простір; 

розроблення і впровадження нових технологій, оновлення змісту і 

методичного забезпечення навчального процесу, які сприяють підвищенню 

якості освіти і виховання; 

активне впровадження форм і методів організації навчально-

виробничого процесу, що забезпечують максимальну самостійність              

навчання учнів; 
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підготовку учнів до всеукраїнських, міжнародних               

олімпіад, турнірів, змагань, конференцій; 

участь у створенні підручників, навчальних посібників, засобів 

навчання; 

забезпечення належних умов здобуття і якості освіти дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю; 

успіхи в навчанні обдарованих дітей; 

інші результати педагогічної діяльності, що суттєво впливають на 

розв’язання проблем навчання і виховання учнів. 

 

3. Премією нагороджуються педагогічні працівники закладів 

професійної (професійно-технічної), загальної середньої, дошкільної, 

позашкільної освіти. 

 

4. З метою розгляду та відбору кандидатур для нагородження 

Премією розпорядженням голови Запорізької обласної державної             

адміністрації створюється комісія з присудження обласної педагогічної премії 

(далі – Комісія). Персональний склад Комісії затверджується            

розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації. 

 

5. Висунення кандидатур на відзначення Премією проводиться за 

результатами навчального року трудовими колективами закладів освіти за 

місцем роботи особи, яку представляють до нагородження із забезпечення 

широкої гласності і відкритості. 

 

6. Рішення про подання кандидатур від району, міста обласного 

значення, об’єднаних територіальних громад на нагородження Премією 

приймає районна, міська конкурсна комісія та  конкурсна комісія об’єднаної 

територіальної громади, склад якої затверджується головами районних 

державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 
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значення, районних адміністрацій Запорізької міської ради, об’єднаних 

територіальних громад. 

Районною, міською конкурсною комісією та конкурсною комісією 

об’єднаних територіальних громад розглядаються документи від закладів 

освіти усіх форм власності (закладів дошкільної, позашкільної, загальної 

середньої освіти, крім закладів професійної (професійно-технічної, 

загальноосвітньої (спеціальні, санаторні, спеціалізовані заклади освіти та 

навчально-реабілітаційні центри) та позашкільної освіти обласного 

підпорядкування). 

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти, загальної 

середньої та позашкільної освіти обласного підпорядкування висунення 

кандидатур проводиться на підставі рішення засідання трудового колективу.  

До складу районної, міської конкурсної комісії та конкурсної комісії 

об’єднаних територіальних громад можуть входити представники            

педагогічної та науково-педагогічної громадськості, депутати рад усіх             

рівнів, працівники органів управління освітою, науково-методичних служб 

тощо. 

 

ІІ. Призначення Премії 

 

1. Для призначення Премії на розгляд Комісії подаються такі 

документи: 

клопотання про присудження Премії; 

характеристика претендента на здобуття Премії; 

біографічна довідка; 

опис досвіду роботи претендента з урахуванням вимог пункту 2              

розділу І цього Положення; 

копія паспорта претендента; 

копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 

реєстрації місця проживання (у разі надання копії паспорта у формі картки); 
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копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі 

фізичних осіб – платників податків. У разі, якщо особа через свої релігійні 

переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомила про це контролюючий            

орган, подається копія паспорта з відміткою про наявність у неї права 

здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; 

 письмова згода претендента на обробку його персональних даних 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

 фотокартка 9х12; 

 витяг із протоколу районної, міської конкурсної комісії та             

конкурсної комісії об’єднаних територіальних громад або трудового          

колективу; 

 інші матеріали, що підтверджують досягнення у професійній           

діяльності (методичні та інші матеріали, що пройшли апробацію у           

навчальних закладах і схвалені науковими та науково-методичними радами 

комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради та закладах вищої освіти),              

але не більше 10 аркушів. 

 

2. Документи подаються у друкованому вигляді за підписом        

керівника структурного підрозділу з питань освіти районних державних 

адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, 

об’єднаних територіальних громад; для закладів освіти обласного 

підпорядкування – за підписом директора закладу освіти. 

Щороку документи подаються секретарю Комісії до 10 вересня. 

 

3. Від району (міста обласного значення, районів міста Запоріжжя, 

об’єднаних територіальних громад) на розгляд Комісії подається по 2 

претендента. 
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Від закладів професійної (професійно-технічної) освіти, загальної 

середньої та позашкільної освіти обласного підпорядкування подається по 

одному претенденту. 

У разі ненадання документів від району (міста обласного значення, 

районів міста Запоріжжя, об’єднаних територіальних громад) Премія          

надається педагогічним працівникам закладів освіти обласного 

підпорядкування. 

 

4. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не           

менше ніж дві третини її складу. Комісія на своїх засіданнях розглядає                        

подані документи кандидатів і у разі потреби залучає до їх розгляду 

відповідних фахівців. 

 

5. Комісія за результатами розгляду поданих їй документів                 

приймає рішення про висунення кандидатур для присудження Премії.               

Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні             

членів Комісії, у разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є 

вирішальним. 

Особи, яким Премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не 

висуваються, до закінчення строку дії Програми. 

Особам, яким призначено Премію, присвоюється звання лауреата і 

вручаються дипломи та грошові Премії. 

 

6. Премію вручає голова Запорізької обласної державної            

адміністрації або за дорученням голови Запорізької обласної державної 

адміністрації його заступник з нагоди відзначення Дня працівників освіти в 

урочистій обстановці. 
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ІІІ. Виплата Премій 

 

1. Щороку присуджується всього 35 премій, по одній для кожного 

району, міста обласного значення, району в місті Запоріжжя, в тому числі 2 

премії – закладам освіти обласного підпорядкування та 2 премії – закладам 

професійної (професійно-технічної) освіти.  

 

2. Виплата Премій здійснюється комунальною установою «Центр 

фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення 

освітніх закладів» Запорізької обласної ради. 

 

3. Персональний склад лауреатів, яким виплачується Премія,           

щороку до 01 жовтня визначається розпорядженням голови Запорізької 

обласної державної адміністрації. 

 

 

 
Керівник апарату Запорізької  
обласної державної адміністрації       З.М. Бойко 


