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Н А К А З

05.11.2014
                                    № 409              
													
Про участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів Київського району у фінальному етапі ХVІІ Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів у місті Києві



	На виконання у 2014 році основних заходів Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 918 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році» та від 07.10.2014 № 1146 «Про проведення фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних географів, інформатиків, біологів, економістів, математиків імені професора М. Й. Ядренка, хіміків, фізиків, винахідників і раціоналізаторів у 2014/2015 навчальному році», на підставі листів державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 25.06.2014 № 14.1/10-2344, Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка від 20.10.2014 № 060/1099-27, наказу Департаменту освіти  від 22.10.2014 № 181 «Про підсумки VІІІ міського турніру юних винахідників і раціоналізаторів для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 27.10.2014 № 186 «Про участь збірної команди учнів загальноосвітніх навчальних закладів Київського району м. Харкова «Винахідники майбутнього» у фінальному етапі XVІІ Всеукраїнського відкритого турніру юних винахідників і раціоналізаторів у м. Києві» 

НАКАЗУЮ:

	Направити до міста Київ з 06 листопада по 11 листопада 2014 року для участі у фінальному етапі  ХVІІ Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів, що відбудеться з 06 листопада по 11 листопада 2014 року, вчителя фізики Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 170 Харківської міської ради Харківської області Столяревську Наталію Владиславівну, керівника збірної команди учнів загальноосвітніх навчальних закладів Київського району міста Харкова «Винахідники майбутнього», та учнів загальноосвітніх навчальних закладів  Київського району: 

	Божченка Олексія, учня 11 класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 166 «Вертикаль» Харківської міської ради Харківської області; 
	Баденка Максима, учня 11 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 100 Харківської міської ради Харківської області; 
	Каратаєва Івана, учня 11 класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 170 Харківської міської ради Харківської області;
	Корнієнка Валентина,  учня 10 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36 Харківської міської ради Харківської області;

-   Лук’янову Соф’ю, ученицю 11 класу Харківського технологічного ліцею № 9 Харківської міської ради Харківської області.
2.   Покласти відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей під час поїздки до міста Київ, участі в турнірі та повернення до міста Харкова на Столяревську Наталію Владиславівну. 
3. Адміністраціям Харківського технологічного ліцею № 9 Харківської міської ради Харківської області, Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36 Харківської міської ради Харківської області, Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 100 Харківської міської ради Харківської області,  Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 166 Харківської міської ради Харківської області, Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 170 Харківської міської ради Харківської області сприяти  участі учнів та керівника команди у фінальному етапі ХVІІ    Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів та створити умови для надолуження пропущеного учнями навчального матеріалу.
4. Короп Юлії Володимирівні, завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті, розмістити цей наказ на сайті управління освіти.
                                                                                             До 06.11.2014
5. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 
 

В.о. начальника  управління                                                        В.І. Ліпейко     	                 
         


З наказом ознайомлені: 
Марадудіна А.А.
Денисюк Л.І.
Ричкова Л.В.
Ткач В.В.
Коломієць С.Р.
Шойхет Г.Й.
Столяревська Н.В.

Сипченко		 

