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ДОРОЖНЯ КАРТА
проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2017/2018 н.р.
Місце проведення: Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей (вул. Винниченка, 119)
№
з/п

Заходи

Дата

Час

Відповідальний

1.

Реєстрація учасників
олімпіади
2.

Нарада з черговими
адміністраторами та
інструкторами

27.01.2018

27.01.2017

8.00-9.00

8.15-8.45

3.

Відкриття олімпіади

4.

5.

6.

7.

27.01.2017

Розміщення
учасників
олімпіади
у
класах.
Ознайомлення учасників з 27.01.2017
Інструкцією
щодо
виконання роботи
Організація підпису робіт
теоретичного
туру
27.01.2017
відповідно до поданого
зразка
Виконання
учасниками
теоретичного
ТУРУ
олімпіади
27.01.2017

Збір бланків із відповідями
завдань теоретичного туру

9.00-9.30

9.30-9.45

9.45-10.00

10.00-12.00

27.01.2017
12.00-12.15

8.
9.

10.

Перерва для
учасників
олімпіади.
Робота журі: формування
робочих груп журі для
перевірки
олімпіадних
завдань, розбір завдань,
робота щодо підготовки
критеріїв оцінювання робіт
Шифрування
робіт
теоретичного
туру
та
передача голові журі

27.01.2017

27.01.2017

27.01.2017

Відповідальний
секретар журі
Організаційний
комітет,
відповідальний
секретар журі
Г олова
оргкомітету,
члени
оргкомітету,
голова журі,
відповідальний
секретар

Примітка
Фойє
багатопрофільного
ліцею
Кабінет № 2
багатопрофільного
ліцею

Актова зала
багатопрофільного
ліцею

Члени
оргкомітету,
інструктори
відповідальний
секретар

Кабінети
багатопрофільного
ліцею

Члени
оргкомітету
олімпіади,
відповідальний
секретар
Члени
оргкомітету
олімпіади
Відповідальний
секретар журі

Відповідно до вимог
Положення про
проведення
Всеукраїнських
учнівських олімпіад
Відповідно до
методичних
рекомендацій

12.00-12.30

Голова журі,
члени журі

Робочі групи
по класах,
критерії оцінювання

12.15-12.30

Члени
оргкомітету
олімпіади

Шифровані
роботи

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Розміщення
олімпіади
у
Анкетування
олімпіади.

учасників
класах.
учасників

Організація
підпису
зошитів
експериментального туру
відповідно до поданого
зразка
Виконання
учасниками
задач
експериментального
ТУРУ
Перевірка
виконання
завдань теоретичного туру
олімпіади
Ознайомлення керівників
команд з розв’язаннями
олімпіадних завдань
теоретичного туру
Анкетування
керівників
команд

Збір розв’язків завдань
експериментального туру

27.01.2017

12.15-12.30

27.01.2017

12.30-12.45

19.

20.

21.

22.

27.01.2017

12.45-14.15

27.01.2017

12.30-16.00

Голова журі,
члени журі

Протоколи
теоретичного туру

27.01.2017

13.00-13.45

Голова журі,
члени журі

Критерії оцінювання

27.01.2017

13.00-13.45

23.

24.

27.01.2017

Члени
оргкомітету
олімпіади,
відповідальний
секретар

Відповідно до вимог
Положення

Анкети керівників
команд

Члени
оргкомітету

Відповідно до
методичних
рекомендацій

14.30-14.45

Члени
оргкомітету

Шифровані
роботи

14.45-18.00

Голова та члени
журі

27.01.2017 14.15-14.30

Шифрування робіт
27.01.2017
експериментального туру
та передача голові журі
Перевірка виконання
завдань експериментального 27.01.2017
туру олімпіади
Розміщення критеріїв та
розв’язків завдань
27.01.2017
олімпіади на сайтах ДОН
та ІППОЧО
Дешифрування робіт,
заповнення протоколів
27.01.2017

Розміщення попередніх
результатів проведення
олімпіади на сайтах ДОН
та ІППОЧО

кабінети
багатопрофільного
ліцею

Члени
оргкомітету
олімпіади,
відповідальний
секретар

О

18.

Члени
оргкомітету,
інструктори,
відповідальний
секретар

до 16.00

18.00-20.00

до 21.00

Відповідальний
секретар
Члени
оргкомітету,
голова журі,
відповідальний
секретар
Голова
оргкомітету,
відповідальний
секретар

Протоколи
експериментального
туру
Інформаційна сторінк;
на сайтах ДОН та
ІППОЧО

Заповнення
протоколів

Протокол попередніх
результатів олімпіади

Апеляція.
Місце проведення: Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, вул.. І.Франка,20
Прийняття
заяв
на
сЬогпа8(а),ukr.net
Апеляційна
апеляцію
(електронний 28.01.2017 9.00-18.00
ІППОЧО
комісія
варіант)
каб. № 62
Прийняття
заяв
на 29.01.2017 09.00-12.00
Апеляційна
ІПГІОЧО
апеляцію
(написаних
комісія
каб. № 62
власноруч)

25.

Розгляд апеляційних заяв

26.

Спільне
засідання
оргкомітету,
журі
та
апеляційної комісії.
Підведення підсумків III
етапу олімпіади з біології

27.

29.01.2017

29.01.2017

12.00-15.00

15.00-16.00

Оприлюднення остаточних
результатів олімпіади на
сайтах ДОН та ІППОЧО
29.01.2017

ДОІ8.00

Апеляційна
комісія
Члени
оргкомітету,
голова журі,
апеляційна
комісія
Голова
оргкомітету,
голова журі,
відповідальний
секретар,
методист НМЦ
ІТН

ІППОЧО
каб. № 62
Протоколи спільного
засідання журі,
апеляційної комісії та
оргкомітету

Протоколи остаточню
результатів учасників
олімпіади

Директор Інституту післядипломної
педагогічної освіти Чернівецької області

Г.І. Білянін

Заступник директора з
науково-методичної роботи ІППОЧО

Т.С. Богачик

Завідувач науково-методичного центру
природничо-математичних дисциплін

В.М. Рибчинський

Методист науково-методичного центру
природничо-математичних дисциплін ІППОЧО
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І.В. Чорна

