
Міністерство освіти і науки України
Сумська обласна рада

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

вул. Римського-Корсакова, 5 , м. Суми, 40007, тел. /Факс: (0542) 33-40-67;
e-mail: sumy  -  oippo  @  rambler  .  ru Код ЄДРПОУ 02139771

18.02.2015   № 139          на  № _________ від ___________ 

Начальникам управлінь (відділів)
освіти (освіти і науки; освіти, 
молоді та спорту) міських рад
міськвиконкомів, 
райдержадміністрацій

Про специфіку проведення 
ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської 
учнівської олімпіади
з правознавства у 
2014-2015 навчальному році

На  виконання  наказу Міністерства  освіти  і  науки  України  від  09.02.2015
№ 111 «Про проведення Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з правознавства у
2014-2015  навчальному  році»,  наказу  Департаменту  освіти  і  науки  Сумської
обласної державної адміністрації від 17.02.2015 № 111-ОД «Про проведення
Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства у 2014-2015 навчальному
році»,  інформуємо  про  специфіку  проведення  ІІ  та  ІІІ  етапів  Всеукраїнської
учнівської олімпіади з правознавства у 2014-2015 навчальному році.

ІІ етап олімпіади з правознавства.
Завдання  ІІ  етапу  олімпіади  з  правознавства  будуть  надіслані

відповідальним з проведення олімпіади у районах (містах) області  21.02.2015
(субота) о 8.00.

Початок олімпіади на місцях – 21.02.2015, 9.00
З метою оптимізації процесу відправки завдань та отримання зворотної

відповіді  21.02.2015  щодо  олімпіадних  завдань  з  правознавства,  просимо
відповідальних  у  районах  (містах)  надіслати  письмову відповідь  (у  разі  не
проведення ІІ етапу олімпіади) щодо відсутності бажаючих учнів брати участь
у вказаній вище олімпіаді. Інформацію необхідно надіслати 19-20.02.2015 на
електронну  адресу  Сумського  обласного  інституту  післядипломної
педагогічної  освіти  (sumy      -      oippo      @      rambler      .      ru      )   на  ім’я  Третьякової  О.В.,
методиста історії та основ правознавства.

ІІІ етап олімпіади з правознавства.
З метою організованого проведення ІІІ етапу олімпіади з правознавства

просимо відповідальних у районі (місті) за відправку команд:
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–  дотримуватися,  у  процесі  відправки  команд,  квоти  (додаток  1  до
листа);

–  забезпечити  своєчасне  прибуття  команд  учнів  на  реєстрацію  до
Сумського ОІППО  27.02.2015 (у  супроводі  керівника)  – не  пізніше,  аніж за
годину до офіційно вказаного часу заїзду (додаток 2);

–  доручити  відповідальному  в  районі  (місті)  за  відправку  команд,  –
27.02.2015  (до  9.00),  підтвердити  за  моб.  тел.  066053108,  0982144067
(Давидова Юлія Іванівна – член оргкомітету) кількість фактично прибуваючих
учнів у цей день на реєстрацію до Сумського ОІППО;

–  провести  інструктаж  керівників  команд  щодо  дотримання  програми
олімпіади  з  правознавства,  особистої  відповідальності  за  безпеку  життя,
здоров’я  учнів-учасників  дітей  у  дорозі  та  протягом  усього  періоду
перебування на ІІІ етапі олімпіади у м. Суми;

–  забезпечити  наявність  у  керівників  команд  повного  комплекту
документів  (оригінал  заявки;  документи,  що  ідентифікують  учасника:
учнівський  квиток,  ксерокопії  паспорту  (1,  2  стор.)  або  свідоцтва  про
народження; довідки про стан здоров’я учня та епідоточення).

Також звертаємо  Вашу увагу на те, що:
– усі діти, які братимуть участь у ІІІ етапі олімпіади, будуть забезпечені

обов’язковим харчуванням,  за  винятком приватних закладів освіти.  З  метою
недопущення  подвійного  використання  коштів  на  харчування  учнів  (діти-
сироти, учні шкіл-інтернатів, ліцеїсти, учні ПТНЗ тощо, що мають право на
отримання  безкоштовного  харчування  (за  рахунок  бюджетних  коштів)  –
необхідно внести відповідні зміни у графік харчування дітей за місцем їхнього
основного навчання (на період участів олімпіаді з правознавства).

Організаційні  особливості  проведення  олімпіади  з  правознавства  –
аналогічні  організації  проведення  ІІ,  ІІІ  етапів  Всеукраїнських  учнівських
олімпіад, які відбулися у період листопад 2014 – лютий 2015 р.

Витрати  на  відрядження  керівників  команд  –  за  рахунок  сторони,  що
відряджає.

Просимо  довести  цю  інформацію  до  відома  відповідальних  осіб  у
районах (місті) за відправку учнівських команд.

В.о. ректора І.А. Медведєв

Удовиченко І.В.
65-64-95



Додаток 1
до листа Сумського ОІППО
18.02.2015   № 139_

КВОТА
учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

у 2014-2015 навчальному році

№
з/п

Райони, міста
Олімпіада з правознавства

(11 клас)

1 Білопільський район 1
2 Буринський район 1
3 В-Писарівський район 1
4 Глухівський район 1
5 Конотопський район 1
6 Краснопільський район 1
7 Кролевецький район 1
8 Лебединський район 1
9 Л-Долинський район 1
10 Недригайлівський район 1
11 Охтирський район 1
12 Путивльський район 1
13 Роменський район 1
14 С-Будський район 1
15 Сумський район 1
16 Тростянецький район 1
17 Шосткинський район 1
18 Ямпільський район 1
19 м. Суми 4
20 м. Глухів 2
21 м. Конотоп 3
22 м. Лебедин 1
23 м. Охтирка 2
24 м. Ромни 1
25 м. Шостка 3
26 Обласна гімназія-інтернат 1
27 Кадетський корпус 1
28 ПТНЗ 1

Усього 37



Додаток 2
до листа Сумського ОІППО
18.02.2015   № 139_

Графік
проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

2014-2015 н.р.

Дата проведення Назва предмету Місце проведення

27-28.02.2015 Правознавство
Обласний  інститут  післядипломної
педагогічної  освіти,  заїзд  27.02.2015  до
17.00 год.


	

