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Н А К А З

19.02.2013				№ 53

Про проведення шкільного та районного етапів
міської міжпредметної олімпіади
випускників школи І ступеня
«Путівка в науку»

      На виконання основних заходів Комплексної програми розвитку освіти на 2011-2015 роки, з метою пошуку і підтримки обдарованих школярів, підвищення інтересу учнів до навчання, активізації творчої діяльності вчителів та підвищення рівня викладання базових навчальних предметів у школі І ступеня

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити: 
Умови проведення районної міжпредметної олімпіади ( дод. 1)
Склад оргкомітету з організації та проведення олімпіади (дод. 2)
Склад журі олімпіади (дод. 3).
	Провести шкільний етап міжпредметної олімпіади учнів 3-4 класів «Путівка в науку».
26-28.03.2013
	Провести районний етап міжпредметної олімпіади  учнів 3-4 класів «Путівка в науку» на базі ХЗШ № 28 о 10.00.

02.03.2013

	Директорам ЗНЗ:

4.1. Забезпечити проведення шкільного етапу міжпредметної олімпіади «Путівка в науку» серед учнів 3,4 класів.
                                                                                                             До 28.02.2013
4.2. Подати заявку на участь у районному етапі міжпредметної олімпіади «Путівка в науку».
										       До 01.03.2013
	Методисту МЦ Бендер В.П. :
	5.1.Здійснити організаційно-методичне забезпечення підготовки і проведення районного етапу міжпредметної олімпіади. 
	                                                                                                        До 01.03.2013
	5.2. Провести нагородження учнів-переможців олімпіади.									                                                     02.03.2013
	5.3. Довести цей наказ до керівників загальноосвітніх навчальних закладів району.																	                                                                19.02.2013
	5.4. Подати до НМПЦ Департаменту освіти Харківської міської ради заявку на участь школярів у міській міжпредметній олімпіаді випускників школи І ступеня.												                                                                                                  До  01.04.2013
	Директору загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 Харківської міської ради Харківської області Рязанцевій Н.Ю. створити умови для проведення районного етапу міжпредметної олімпіади «Путівка в науку».

02.03.2013
	Керівникам РМО вчителів 3, 4 класів Кравченко І.Я., Нестеренко В.М.:

7.1.Забезпечити участь у районному етапі олімпіади учнів 3-4 класів закладів освіти району.																	                       02.03.2013
	7.2. Скласти звіт про проведення районного етапу олімпіади 									                                                До 22.03.2013
	7.3. Сформувати команду для участі у міському етапі та призначити керівника. 																	                                                          До 30.03.2013
	Відповідальність за збереження життя та здоров’я учасників олімпіади покласти на керівників команд.

Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача МЦ Ривкіну О.О.		



Начальника управління освіти 
адміністрації Жовтневого району 
Харківської міської ради                                                          О.Ф. Світлична



З наказом ознайомлені:
Ривкіна О.О.
Бендер В.П.
Рязанцева Н.Ю.
Кравченко І.Я.
Нестеренко В.М.
												










Бендер В.П.





Додаток № 1
до наказу УО 
№ 53 від 19.02.2013

Умови проведення міжпредметної олімпіади учнів початкової школи «Путівка в науку».

	Загальні положення:
	Міжпредметна олімпіада учнів 3-4 класів «Путівка в науку» проводиться в рамках програми «Обдарована молодь» у трьох навчальних галузях:  - українська мова;								        - математика;	

                                              - природознавство.
	Основними завданнями міжпредметної олімпіади є: 				- стимулювання творчого самовдосконалення учнів початкової школи;											- виявлення та розвиток обдарованих дітей та залучення їх до навчання у закладах освіти для обдарованої молоді;				- підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних дисциплін;										- активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;											- підвищення рівня викладання базових і спеціальних дисциплін у школі І ступеня;									- виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний процес сучасних прийомів і методів навчання.
	Загальне керівництво районним етапом міжпредметної олімпіади здійснює управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради.
	Організатором та координатором міжпредметної олімпіади є методичний центр  управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради, на який покладається відповідальність за організаційно-методичне забезпечення підготовки і проведення змагань.

Для організації та проведення олімпіади створюється оргкомітет, а для перевірки виконання завдань – журі.
До участі в олімпіаді запрошуються учні 3 – 4 класів, що пройшли попередній відбір в школах.
Переможці олімпіади визначаються в особистій першості.
Міжпредметна олімпіада є очною формою змагань.
Знання учасників олімпіади перевіряється шляхом письмового опитування.
Учасники олімпіади отримують завдання і дають на них відповідь, залежно від мови навчання (крім завдань з української мови).
	Порядок і терміни проведення
	Районним управлінням освіти за поданням районного методичного центру утворюється оргкомітет і журі. Їх склад затверджується наказом.
Звіт про проведення першого етапу олімпіади та заявку на участь у ІІ етапі оргкомітет надсилає до міського оргкомітету за адресою: 61002 м. Харків, вул. Чернишевського 47, НМПЦ.
До складу учасників міського етапу входять лише переможці районного етапу змагань з кількості, визначеній квотою.
	Під час виконання завдань  учасники не мають права користуватися навчальними посібниками, довідковою літературою, таблицями, обчислювальними засобами.
Заклад освіти, на базі якого проводиться олімпіада, готує приміщення і територію, створює безпечні умови для учасників олімпіади.
До місця проведення олімпіади учні прибувають організовано у супроводі керівника команди – вчителя початкових класів. Керівники команди відповідають за життя та здоров’я учасників олімпіади, забезпечують належну морально-психологічну підтримку.
	Визначення переможців та їх нагородження.
	Переможцями районного етапу олімпіади вважаються учні, які набрали найбільшу суму балів. Вони нагороджуються дипломами І,ІІ,ІІІ ступенів.
 Дипломами управління освіти  адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради нагороджується переможці у 3-х номінаціях: «Кращий знавець української мови», «Кращий математик», «Кращий природознавець».
Прізвища та імена переможців записуються у дипломах у називному відмінку.
	Кількість переможців олімпіади не може перевищувати 30% від загальної кількості учасників.
	Вчителі, які підготували переможців олімпіади, нагороджуються грамотами управління освіти  адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради.


















Додаток № 2
до наказу УО
 № 53 від 19.02.2013

Склад оргкомітету
міжпредметної олімпіади учнів початкової школи.

   Голова оргкомітету: 								Бендер Валентина Петрівна – методист методичного центру управління освіти  адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради.
   Члени оргкомітету:
	Рязанцева Наталія Юхимівна – директор ХЗШ № 28.
	Нікітченко Лариса Володимирівна – заступник директора З НВР в школі І ступеня ХЗШ № 28.
Кравченко Ірена Янівна - керівник районного методичного об’єднання учителів 3-х класів.
       Нестеренко Вікторія Миколаївна - керівник районного методичного об’єднання учителів 4-х класів.
















Додаток № 3
До наказу УО 
№ 53 від 19.02.2013

Склад журі
міжпредметної олімпіади учнів початкової школи.

Голова журі:
Нестеренко Вікторія Миколаївна - керівник районного методичного об’єднання учителів 4-х класів.
Члени журі:
Кравченко Ірена Янівна - керівник районного методичного об’єднання учителів 3-х класів.
Григоренко Олена Вадимівна – учитель початкових класів ХГ № 39.
Міщенко Раїса Сергіївна – учитель початкових класів  ХЗШ № 54.
  Варвашевич Софія Іванівна – учитель початкових класів  ХЗШ № 59.
  Деменок Надія Вікторівна – учитель початкових класів  ХГ № 65.
  Татарінова Наталія Валентинівна - учитель початкових класів  ХСШ № 93;
Махлай Марина Володимирівна - учитель початкових класів  ХЗШ № 115;
  Колтак Людмила Миколаївна - учитель початкових класів ХЗШ № 127.
Мартинова Олена Вікторівна - учитель початкових класів ХЗШ № 153;
Ємельяненко Валентина Миколаївна  - учитель початкових класів ХЗШ № 153;
Володарська Маро Олександрівна - учитель початкових класів ХСШ № 162;
Рудакова Аліна Олександрівна - учитель початкових класів ХСШ № 162.



Додаток № 4
До наказу УО 
№ 53 від 19.02.2013

                                                                   						Оргкомітету районного етапу міської   
                                                                   						олімпіади випускників школи 
                                                                  					          І ступеня «Путівка в науку»

ЗАЯВКА
на участь у районному етапі міської олімпіади
випускників школи І ступеня «Путівка в науку»

№ з/п
Назва закладу
П.І.Б.
учасників
(повністю)
Дата
народження
Мова
навчання
Освітня
галузь
Місце у шкільному етапі
П.І.Б. вчителя (повністю),
який підготував учнів
1.







2.







3.







4.







5.













Директор школи									______________________

