
Додаток 1 

 

Оргкомітету І (міського) туру 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2017» 

_____________________________ , 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

учителя _______________________ 
(предмет) 

______________________________  
(найменування закладу) 

_____________________________  
(область, місто) 

ЗАЯВА 

Я, ___________________________________________ , даю згоду на 

участь у І (міському) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» у 

номінації «______________». 

З умовами та порядком проведення конкурсу ознайомле(на/ий) і 

погоджуюсь. 

 

 

«____» __________ 2017 р.                                                         ______________ 
 

 



Додаток 2 

Згода 

на збір та обробку персональних даних 

Я, ________________________________________________________, 
паспорт серії ______№ _______________, шляхом підписання цього тексту, 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 

2010 року № 2297-VІ, надаю згоду оргкомітету І (міського) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» на обробку моїх персональних 

даних з метою забезпечення моєї участі в І (міському) турі всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2017» та заходах, що пов’язані з його проведенням.  

Ця згода надається на здійснення дій відносно моїх персональних даних, 

що будуть необхідними або бажаними для досягнення зазначених вище цілей, а 

саме: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, 

зміна), використання, розповсюдження (передача), надання третім особа. 

 

«____» __________ 2017 р. _______________ / _______________________ /  
                                                                                                                (підпис)                                                                              (ПІБ) 

Підпис ______________________________________ підтверджую. 

 

Директор ЗНЗ _______________ / ___________________________ / 
                                                                          (підпис)                                                                                (ПІБ) 



 

Додаток 3 

Анкета  

учасника І (міського) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017»  

у номінації ________________________ 

 

1.  Прізвище, ім’я, по батькові  

2.  Дата народження  

3.  Домашня адреса з 

поштовим індексом  

 

4.  Мобільний телефон  

5.  Електронна пошта  

6.  Освіта (найменування вищого 

навчального закладу, рік 

закінчення навчання, спеціальність 

за дипломом) 

 

7.  Стаж роботи: 

                               загальний 

 

 

                       педагогічний  

8.  Місце роботи (найменування 

навчального закладу відповідно до 

статуту), телефон з кодом, 

електронна адреса 

 

9.  Посада  

10.  Кваліфікаційна категорія  

11.  Звання   

12.  Державні, урядові 

нагороди, відзнаки 

Верховної Ради України, 

відомчі заохочувальні 

відзнаки (рік 

нагородження) 

 

 

 «____» _________  2017 р.             _______________ /____________ / 

 
 

 

* Формат таблиці не змінювати 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 

Інформаційна картка 

учасника І (міського) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»  

у номінації ________________________ 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Місце роботи   

Посада  

Освіта (найменування вищого 

навчального закладу, рік закінчення 

навчання) 

 

Самоосвіта (за останні 5 років; 

очна, дистанційна форма; рік 

проходження та найменування 

освітніх програм, курсів, тренінгів 

тощо)  

 

Педагогічний стаж   

Кваліфікаційна категорія  

Звання   

Педагогічне кредо  

Технології, методи та форми, що використовуються  

у навчально-виховному процесі  

 

Автопортрет «Я – педагог і особистість»  

(у формі есе) 

 

Посилання на 

персональний Інтернет-

ресурс (за наявності) 

 

 
* Формат таблиці не змінювати 

 

 

 
 

 


