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Н А К А З

05.11.2014    								               № 413


Про організацію та проведення 
ІІ (районного) етапу  Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра Яцика 

Згідно з Положенням про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2008  № 168, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 липня 2008 року за № 643/15334, відповідно до листа  Департаменту науки та освіти Харківської обласної Державної адміністрації від 15.10.2014  № 1188 «Про відзначення Дня української писемності та мови й проведення ХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»,  з метою сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу

НАКАЗУЮ:

1.Провести конкурс з української мови імені Петра Яцика у такі терміни:
I (шкільний) етап – з 10 листопада  по 12 листопада 2014 року;
ІІ (районний) етап – 15 листопада 2014 року.
2. Затвердити склад оргкомітету та журі ІІ етапу конкурсу (Додаток № 1).
3. Оргкомітету ІІ (районного) етапу конкурсу:
3.1.Провести ІІ (районний) етап конкурсу 15.11.2014. 
3.2. Підвести підсумки ІІ (районного) етапу конкурсу до 19.11.2014.
4. Методисту методичного центру Уляк Д.К.:
4.1.Забезпечити організаційно-методичний супровід проведення II (районного) етапу конкурсу.
4.2.Надати до оргкомітету ІІІ (обласного) етапу конкурсу заявку на участь у ІІІ (обласному) етапі конкурсу,  роботи учнів, які набрали найбільшу кількість балів і вибороли перші місця на ІІ (районному) етапі, та звіт про проведення I та ІІ етапів конкурсу.
                                                                                                   До 21.11.2014  
4.3.Забезпечити участь переможців II (районного) етапу в III (обласному) етапі конкурсу.   
                                                                                                               20.12.2014 
5. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності: 
5.1.Забезпечити проведення І (шкільного) етапу конкурсу з 10 по 12 листопада 2014 року. 
5.2.Подати до оргкомітету ІІ (районного) етапу звіт про проведення І (шкільного) етапу та заявки на участь переможців І (шкільного) етапу у ІІ (районному) етапі  Міжнародного конкурсу з української мови.   
                                                                                                 До 13.11.2014 
5.3.Організувати участь переможців І (шкільного) етапу у ІІ (районному) етапі  Міжнародного конкурсу з української мови.
                                                                                                              15.11. 2014 
5.4.Призначити відповідальних за життя та здоров’я учасників конкурсу, які забезпечать прибуття учнів на конкурс та повернення  їх до загальноосвітніх навчальних закладів.
5.5.Забезпечити участь переможців ІІ (районного) етапу в ІІІ (обласному) етапі конкурсу.                                                                                         20.12.2014 
6. Директору Харківського ліцею № 107 Ведяєвій О.В. створити необхідні умови для проведення ІІ (районного) етапу конкурсу.                              
                                                                                                                   15.11.2014 
7 У зв’язку з тим, що конкурс проводиться у вихідний день,  методисту методичного центру Уляк Д.К. відповідно до статті 72 КЗпП надати день відпочинку в зручний час (погоджено з профспілкою працівників освіти Київського району).  
8. Завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті Короп Ю.В. розмістити цей наказ на сайті управління освіти.
                                                                                                                   10.11.2014
9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.     


В.о. начальника  управління                                                        В.І.Ліпейко       


З наказом ознайомлені:
Настенко І.В.
Короп Ю.В.
Сипченко Т.М.
Уляк Д.К.,
Ведяєва О.В.      


Уляк

                          
                                   Додаток І
                                                               до наказу управління освіти
адміністрації Київського району
                                                     від 06.11.2014 № 413

Склад оргкомітету та журі ІІ етапу
Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика

Голова оргкомітету:

Настенко І.В.- директор методичного центру.
Заступник голови:

Сипченко Т.М.  -  методист методичного центру.
Голова журі:
Уляк Д.К. - методист методичного центру.
Члени журі:
 Оковіт Т.І. - учитель початкових класів  Харківської гімназії № 1,
Полянська С.М.- учитель початкових класів  Харківського  технологічного ліцею № 9,

 Мельниченко І.М.-  учитель початкових класів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 158,

Вепрецька К.І.-  учитель початкових класів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52,

Теренко О.А. -  учитель початкових класів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №  100,

Єфіменко Н.В.-  учитель початкових класів Харківського педагогічного ліцею № 4,

Сидоренко Т.І. – учитель початкових класів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №  96,

Шматько Н.О.-  учитель початкових класів Харківського ліцею № 107,

Волкова О.В. – учитель початкових класів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №  36,

Рисована З.Г.-  учитель початкових класів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №  164.

Македонська Н.Г.-  учитель початкових класів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №  5,

Цвелодуб Є.Л.-  учитель початкових класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17,
 Ліннік С.О.- учитель початкових класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 134,
 Терещенко І.В.- учитель початкових класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 166,
Мірошниченко І.Д. - учитель початкових класів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 110,

Басова С.В.-   учитель початкових класів Харківської гімназії № 172,
Гребенькова Л.О. - учитель початкових класів Харківської гімназії № 55,
Єльнікова М.П. – учитель початкових класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 133 «Ліцей мистецтв»,
Должек Г.М. - учитель початкових класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 62,
Гринченко Т.А.- учитель початкових класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 16,
Козирева Л.В. - учитель початкових класів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №  37,
Меренцова О.В. – учитель початкових класів Харківського приватного НВК  «Старт-школа»,
Водка О.В. - учитель початкових класів Харківського приватного ліцею «Професіонал»,
Вознюк Т.А. - учитель початкових класів ліцею Харківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Лествіця».






