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Н А К А З


09.04.2019    										№ 106


Про підсумки проведення районного етапу ХХ міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів закладів загальної середньої освіти


На виконання наказу Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 22.03.2019 № 81 «Про  проведення  районного етапу ХХ міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів закладів загальної середньої освіти», з метою подальшого вдосконалення системи роботи з обдарованими учнями, підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення основ інформатики та програмування, розвитку творчих здібностей учнівської молоді 05 квітня 2019 на базі Харківського технологічного ліцею № 9 Харківської міської ради Харківської області проведено районний етап           ХХ міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів закладів загальної середньої освіти. У турнірі взяли участь 19 команд (95 учнів)  закладів №№ 1, 5, 9, 16, 17, 36, 52, 55, 62, 100, 107, 110, 133, 158, 164, 165, 166, 170, 172. 
На підставі підсумкового протоколу турніру (додаток)



НАКАЗУЮ:


1. Визнати переможцями районного етапу ХХ міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів закладів загальної середньої освіти та нагородити дипломами Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради Харківської області команди:
1.1. За І місце - команду Харківської гімназії № 55 Харківської міської ради Харківської області. 
1.2. За ІІ місце:
1.2.1. Команду Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 62 Харківської міської ради Харківської області.
1.2.2. Команду Харківського технологічного ліцею № 9 Харківської міської ради Харківської області.
1.3. За ІІІ місце:
1.3.1. Команду Харківського ліцею № 107 Харківської міської ради Харківської області.
1.3.2. Команду Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 Харківської міської ради Харківської області імені В.Г. Сергєєва.
1.3.3. Команду Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 164 Харківської міської ради Харківської області.
1.3.4. Команду Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області.
2. Оргкомітету  турніру  (голова  Настенко І.В.):
2.1. Сформувати  команду для участі в ХХ міському турнірі з основ інформатики для учнів 5-7-х класів закладів загальної середньої освіти  та організувати підготовку членів команди.
До 10.04.2019
2.2. Надати до Науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти інформацію про проведення районного етапу ХХ міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів закладів загальної середньої освіти  та заявки на участь у ХХ міському турнірі з основ інформатики для учнів 5-7-х класів закладів загальної середньої освіти.  
До 12.04.2019
3. Призначити керівниками команди-учасниці  ХХ міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів закладів загальної середньої освіти Троненко Наталію Геннадіївну, учителя інформатики Харківської гімназії № 55 Харківської міської ради Харківської області, та Тягно Олену Володимирівну, учителя інформатики Харківського ліцею № 107 Харківської міської ради Харківської області. 
4. Покласти на Троненко Н.Г. та Тягно О.В. відповідальність за збереження життя і здоров’я членів команди під час проведення   ХХ міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів закладів загальної середньої освіти та в дорозі до місця проведення турніру і повернення до відповідних закладів освіти.
5. Керівникам закладів загальної середньої освіти всіх типів і форм власності:
5.1. Проаналізувати результати участі учнів  підпорядкованих закладів освіти в районному етапі ХХ міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів закладів загальної середньої освіти та довести інформацію про його підсумки до відома педагогічних колективів та учасників турніру.
До 24.04.2019
5.2. Провести інструктаж з техніки безпеки з учасниками ХХ міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів закладів загальної середньої освіти
До 20.04.2019
6. Саприкіній М.А., методисту методичного центру Управління освіти, яка виконує обов’язки завідувача лабораторії комп’ютерних технологій в освіті, розмістити цей наказ на сайті Управління освіти.
До 10.04.2019
7. Контроль за виконанням  наказу покласти на директора методичного центру Настенко І.В  



Начальник Управління  освіти                                                  Т.В. КУЦЕНКО



Настенко  І.В.                                    



































Сипченко
З  наказом  від  09.04.2019  № 106  «Про  підсумки проведення  районного етапу    ХХ міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів закладів загальної середньої освіти»  ознайомлені:
                                           
 
 Саприкіна М.А.
Бондар Т.І. 

Борщик Л.М.

Будко О.В.

Ведяєва О.В.

Гряник О.Г.

Дементьєва І.П 

Денисюк Л.І.

Д’якова І.В.

Єфіменко І.В.

Єфіменко О.Г.

Жовтун Т.С.

Касеко І.І.

Коломієць С.Р. 

Лук’янович О.В.

Медреш Є.В.

Назарова О.В.
Павіченко Ю.В.

Прибиловська Н.В.

Ричкова Л.В.

Романова О.В.

Савицька І.Ю.

Ткач В.В.

Ткачова К.І.

Уліцька О.М.

Уткіна О.А.

Шепель С.Ю.

Черевань І.І.

Шойхет  Г.Й.














