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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО»
вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, 25006, тел. (0522) 32-24-78,
e-mail: koippo@ukr.net, код за ЄДРПОУ 02136577

28.02.2020 № 221/17-10
на №__________від____________
Директорам (начальникам)
департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних,
Київської міської державних
адміністрацій
Директорам (ректорам)
інститутів післядипломної
педагогічної освіти, ректору
Київського університету
ім. Б. Грінченка
Директору Українського
фізико-математичного ліцею
Київського національного
університету
імені Тараса Шевченка
Щодо проведення ІV етапу
XХХІІІ Всеукраїнської учнівської
олімпіади з інформатики
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
19.02.2020 року № 244 «Про проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році» повідомляємо,
що ІV етап XХХІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики
проводитиметься в місті Кропивницькому з 22 по 26 березня 2020 року.
Олімпіаду буде проведено відповідно до вимог Положення про
Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів,
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних
дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року
№1099 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2011 року за №1318/20056.
Заїзд учасників олімпіади, членів журі та оргкомітету - 22 березня
2020 року.
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Урочисте відкриття олімпіади - 22 березня 2020 року о 14.00.
Закриття олімпіади - 26 березня 2020 року о 10.00.
З метою організованого проведення ІV етапу олімпіади просимо до
10 березня 2020 року:
- надіслати оригінали звітів, заявок на участь в олімпіаді на поштову
адресу комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»:
вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, 25006 та на е-mail:
itkrvg@gmail.com (з темою «Участь у ІV етапі УОІ»);
- заповнити для підготовки узагальненого звіту щодо проведення
І-ІІІ етапів олімпіади Google-таблицю: http://lnnk.in/b6bN;
- заповнити електронні форми реєстрації учасників, керівників команд та
членів журі, а також форму надання інформації про прибуття/відправлення
команд, члені оргкомітету та журі на сайті http://lito.kr.ua/uoi/.
Реєстрація учасників олімпіади буде проводитися за місцем розселення
команд: у гуртожитках комунального закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» та
Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського національного
технічного університету, вул. Полтавська, 79 (їхати від центрального
автовокзалу тролейбусами маршрутів №№ 4, 10, маршрутними таксі в
напрямку центру міста до зупинки «Вулиця Полтавська» № 77, 21, 500, 1-Ц; від
залізничного вокзалу 500 м пішки до зупинки «Провулок Училищний», їхати в
напрямку аеропорту тролейбусом маршруту №1 до зупинки «Вулиця
Полтавська»).
Реєстрація оргкомітету та журі проводитиметься у готелі «Антоніна» за
адресою: вул. Чміленка, 114, м. Кропивницький. Орієнтовна вартість
проживання у двомісному номері – 250 грн. за добу.
Оргкомітетом буде забезпечена організована зустріч та підвезення до
місця проживання учасників команд, членів журі та організаційного
комітету.
Керівникам команд необхідно мати при собі:
- оригінал звіту та остаточну заявку (паперовий варіант з підписами та
печатками) на участь у ІV етапі олімпіади;
- паспорт;
- довідки на кожного члена команди про стан здоров’я та про відсутність
контактів з інфікованими хворими, завірені печаткою лікувального
закладу;
- документ з фотокарткою на кожного члена команди, що засвідчує
особу (паспорт або учнівський квиток);
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера кожного
члена команди;
- згоду батьків кожного учасника олімпіади на обробку персональних
даних (шаблон документа http://lnnk.in/DEz);
- квитки для команди на зворотний шлях.
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Звертаємо увагу:
- у заявці на участь команди в олімпіаді вказується повна назва
закладу загальної середньої освіти відповідно до печатки;
- у разі заміни учасників команди, керівник повинен мати при собі
оригінали завірених заявок зі списками учасників, які фактично
прибули на олімпіаду;
- на обов’язкове дотримання квоти представництва регіону.
З будь-яких питань щодо проведення олімпіади звертатися до Марини
ЧАЛОЇ, завідувача науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної
освіти (+380674923495), Олександра ШОВЕНКА, методиста науковометодичної лабораторії інформаційно-технологічної освіти (+380668254472).
Офіційний сайт олімпіади http://lito.kr.ua/uoi/.
З повагою
Директор

Марина Чала 0674923495

Людмила КОРЕЦЬКА

