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Заходи

Термін
Виконавець
Час
виконання
П рограма проведення III етапу олімпіади

1.

Заїзд та реєстрація учасників
олімпіади

04.01.2018

300_ 9У0

Члени
оргкомітету,
секретар журі,
адміністрація
ліцею,
чергові учителі

2.

Інструктаж щодо проведення
олімпіади з черговими
адміністраторами та
інструкторами
Відкриття олімпіади.
Інструктаж щодо проведення
олімпіади.

04.01.2018

З30_9ии

Голова та
члени
оргкомітету

04.01.2018

9 00 _940

Розміщення учасників по
аудиторіях (відповідно до
кількості учнів).
Організація підпису зош итів
відповідно до поданого
зразка
Виконання олімпіадних
завдань

04.01.2018

94и- 10ии

Члени
оргкомітету та
голова журі,
експертконсультант
Секретар журі,
інструктори
олімпіади

04.01.2018

10ии- 14ии

6

Незалежне анкетування
учасників олімпіади

04.01.2018

1 4 0 0 - 14 3 0

7.

Організаційне засідання
членів журі:
1) формування робочих
груп для перевірки
олімпіадних завдань;
2) розробка критеріїв
оціню вання завдань.
Ознайомлення керівників
команд з відповідями на
завдання
Збір виконаних робіт та їх
шифрування

04.01.2018

\ і ии_

04.01. 2018.

13ии - 14ии

3.

О

4.

5.

8.

9.

04.01.2018

1 4 ии

14ии_ 14зи

Члени
оргкомітету,
чергові
адміністратори
та інструктори
Інструктори,
учасники
олімпіади
Голова журі

Примітка

Фойє
обласного
багатопрофіль
ного ліцею
для
обдарованих
дітей
М етодичний
кабінет
обласного
БПЛІ
Актова зала
обласного
БПЛІ

Створення
відповідних
умов у
аудиторіях

Відповідно до
вимог
Положення

Анкетування
учасників
Робочі групи
журі
по класах

Голова журі,
члени журі
Члени
оргкомітету

Відповідно до
вимог

Положення
Відповідно до
вимог
Положення

10.

Передача робіт для перевірки
членам журі

04.01.2018

143°

Голова журі

11.

Розміщ ення відповідей на
офіційних сайтах ДОН, ІППО
40

04.01.2018

16 ои

Голова журі,
заступник
голови журі,
секретар журі,

Критерії
оцінювання,
відповіді

12.

Перевірка виконання завдань
олімпіади. Заповнення
протоколів за шифром

04.01.2018

\ 4 ІО- 2 0 ІО

Заповнені
протоколи
без ПІБ
учасників

13.

Деш ифрування робіт,
заповнення протоколів

04.01.2018

20м - 2 \ і{і

Голова та
члени журі
відповідно до
складу
робочих груп.
Члени
оргкомітету,
секретар журі
Члени
оргкомітету,
голова журі,
секретар журі,
члени журі
Члени
оргкомітету,
секретар журі
методист ІТН

14.

Розміщ ення попередніх
результатів олімпіади на
офіційних сайтах ДОН,

04.01.2018

22^

ІППОЧО

Протокол
попередніх
результатів
олімпіади
Протоколи
попередніх
результати
олімпіади

1

05.01.2018
Прийняття заяв на апеляцію

Секретар журі
о
о

15.

чО
о
о

Апеляція

16.

Розгляд апеляційних заяв на
засіданні комісії

09.01.2018

12ии- 16ии

А пеляційна
комісія

17.

Розміщення остаточних
результатів олімпіади на
офіційних сайтах ДОН та
ІППО 4 0

09.01. 2018

16ио —18ои

М етодист ІТН,
секретар журі

Директор ІП П О Ч О
Заступник директора з науково-методичної
роботи ІП П О Ч О
Завідувач науково-методичного центру
суспільно-гуманітарних дисциплін
М етодист науково-методичного центру
суспільно-гум анітарних дисциплін

у_Гесіогак@
ukr.net адреса для
надсилання
заяв
Остаточні
результати
робіт
учасників, які
апелювали
Відповідно до
рішення
апеляційної
комісії

Г.І.Білянін
Т .С.Богачик

Є.Д.Квітень

В .Ф .^ е д о р а к

2

