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Про проведення відбірково-тренувальних зборів
переможців III етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад із навчальних
предметів у 2018 році
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науководослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого
наказом Міністерства освіти, молоді та спорту України від 22.09.2011
№ 109, п. 6, пп. 13 п. 11 Положення про департамент освіти і науки
Миколаївської обласної державної
адміністрації,
затвердженого
розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації
від 28.04.2016 № 154-р, із метою визначення складу команд для участі
в IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів
і якісної підготовки учасників
НАКАЗУЮ:
1. Провести
відбірково-тренувальні
збори
переможців
III
етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у такі
терміни:
- із 26 лютого до 01 березня 2018 року - із російської мови
і літератури, трудового навчання; ,
- із 26 лютого до 02 березня 2018 року - з інформатики
та інформаційних технологій; української мови і літератури, фізики,
астрономії;
- із 26 до 28 лютого 2018 року - із правознавства, історії, французької,
англійської, німецької мов, біології, екології, математики, географії
та економіки.
- із 28 лютого до 02 березня 2018 року - із хімії.

2. Директору Миколаївського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної освіти Шуляру В. І. забезпечити належний організаційнометодичний супровід проведення відбірково-тренувальних зборів.
3. Залучити викладачів провідних закладів вищої освіти області до
проведення зборів (за узгодженням).
4. Директорам закладів загальної середньої освіти звільнити учасників
відбірково-тренувальних зборів від уроків на період проведення зборів
(згідно з додатком 1).
5. Начальникам управлінь, відділів освіти міських рад, районних державних
адміністрацій, об’єднаних територіальних громад:
1) направити для участі у проведенні зборів учителів закладів загальної
середньої освіти області, звільнивши їх на цей період від проведення
уроків (згідно з додатком 2);
2) призначити супроводжуючих осіб для учасників відбірковотренувальних зборів;
3) покласти на супроводжуючих осіб відповідальність за життя учнів
протягом зборів;
4) витрати на проїзд учнів - учасників зборів, супроводжуючих осіб
і вчителів, задіяних у проведенні зборів, із районів (міст) до
м. Миколаєва та зворотний шлях, харчування та проживання
супроводжуючих осіб і вчителів віднести за рахунок сторін, що їх
відряджають.
6. Ректорам
Миколаївського
національного
університету
ім. В. О. Сухомлинського Будаку В. Д., Чорноморського національного
університету ім. П. Могили Клименку Л. П., Миколаївського державного
аграрного університету Шебаніну В. С., директору Миколаївського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Шуляру В. І.,
заступнику начальника управління освіти Миколаївської міської ради
Деркач Г. І. сприяти проведенню відбірково-тренувальних зборів
переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових
дисциплін.
7. Заступнику директора Миколаївського обласного Центру туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Горбовій Т. О. створити
належні умови для проживання учасників відбірково-тренувальних зборів
та супроводжуючих осіб.
8. Оголосити додатково список учасників відбірково-тренувальних зборів
із правознавства, екології, астрономії та педагогічних працівників,
залучених до їх проведення.

9. Головному бухгалтеру
Миколаївського
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти Бабич О. О. здійснити оплату витрат
на:
1) проживання та харчування (обід) учнів - учасників тренувальних
зборів;
2) роботу
працівників,
залучених
до
проведення
занять
(згідно з кошторисом).
10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департ;

О. О. Удовиченко

