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директорам закладів 

інституційного догляду та 
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Зміни до листа Сумського ОІППО  

від 04.01.2022 № 05/11-10 

 

 

У зв’язку із введенням у Сумській області карантинних обмежень, що 

відповідають помаранчевому рівню епідемічної небезпеки, та з метою 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

короновірусом SARS-CoV-2 (Постанова заступника Міністра охорони  

здоров’я – Головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2021  

№ 9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладів освіти на період 

карантину у зв'язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)»), 

змінено формати: урочистого відкриття III етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та заїзду учасників олімпіади з української мови і літератури. 

З огляду на це, заїзд та реєстрація учасників III етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української мови і літератури відбудеться 18.01.2022 у 

приміщенні Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

з 08.00 до 09.00; організований сніданок – 08.30-09.00; настановна нарада – 

09.00; виконання олімпіадних завдань – 10.00-14.00; обід – 14.00; відїзд з 14.30. 

Згідно з листом Сумського ОІППО від 04.01.2022 № 05/11-10 «Про 

організоване прибуття команд учнів – учасників на ІІІ етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів» та з метою дотримання графіка й 

календаря проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2021-

2022 навчальному році, наголошуємо на своєчасності (до 08.30) прибуття 

команд до СОІППО (додатки 1, 5 до вказаного вище листа). 

Інформуємо, що СОІППО, у разі потреби, напередодні змагань надає 

можливість заселення до гуртожитку кожного дня, що передує олімпіаді 

(учасникам – за бюджетні кошти, керівникам команд – за рахунок сторони, що 

відряджає).  За такої умови, – відповідальним у районі (місті, ТГ) за відправку 

команд, необхідно надати, до 17.01.2022 р., заявку (за номером  

моб. тел. 050-307-76-35, Сущенко Аліна Олександрівна – член оргкомітету) 
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щодо заселення до гуртожитку СОІППО; у відрядних документах – 

передбачити час перебування команди в дорозі. 

Звертаємо увагу, що харчуванням забезпечуються всі учасники олімпіад 

(у тому числі Сумської міської ради), відповідно до календаря проведення  

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2021-2022 навчальному році. 

Просимо довести інформацію до відома відповідальних осіб у районі 

(місті, ТГ) за відправку учнівських команд на ІІІ етап змагань та надалі 

дотримуватися календаря проведення олімпіад, відповідно до додатків 1, 5 до 

листа Сумського ОІППО від 04.01.2022 № 05/11-10 «Про організоване прибуття 

команд учнів – учасників на ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів». 

 

 

Проректор       І.В. УДОВИЧЕНКО 
                                               Підпис наявний в оригіналі 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аліна Сущенко 0503077635 


