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проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з румунської мови і літератури (румунської та зарубіжної) у 2017/2018 н.р.
Місце проведення: Гімназія № 6 Чернівецької міської ради (вул. Шептицького, 19)
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Інструктаж щодо проведення
олімпіади з черговими
адміністраторами та
інструкторами
Відкриття олімпіади.
Інструктаж щодо проведення
олімпіади

11.02.2018

8 15

11.02.2018

9

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

11.02.2018
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Заїзд та реєстрація учасників
олімпіади
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Виконавець
Організаційний
комітет,
директор
гімназії № 6 ,
секретар журі
Члени
оргкомітету,
секретар журі
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Кабінет №25

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

Відповідно до
вимог
Положення

11.02.2018

І 4 ОО- 1 ^ 2 0

Організаційне засідання
членів журі:
1 ) формування робочих груп
для перевірки олімпіадних
завдань;
2 ) розробка критеріїв
оцінювання завдань
Збір зошитів. Шифрування
робіт учасників олімпіади
Передача робіт для перевірки
членам журі

11.02.2018

12

11.02.2018

14°° _ {4 З0 Члени
оргкомітету
Голова журі
1430

11.02.2018

Актова зала

Актова зала
Голова журі

Незалежне анкетування
учасників олімпіади

°°- 14°°

Примітка

Організаційний
комітет,
секретар журі,
експертконсультант
Секретар журі,
інструктори
олімпіади

11.02.2018

8
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Термін
виконання
11.02.2018

Заходи
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№
з/п
1.

Створення
відповідних
умов у класах

Анкетування
учасників
Робочі групи
журі по класах

Шифровані
зошити
Відповідно до
вимог
Положення

13.

14.

15.

16.

1 4 °о _ і5оо

Голова журі,
секретар журі

Критерії
оцінювання
завдання

Голова журі,
Інформаційна
заступник
сторінка на
голови журі,
сайтах ДОН та
секретар журі,
ПТПОЧО,
методист НМЦ
відповіді
ІТН
Члени
Заповнені
Перевірка виконання завдань 11.02.2018
оргкомітету,
протоколи без
олімпіади.
голова
та
члени
ПІБ учасників
Заповнення протоколів за
журі відповідно
шифром
до складу
робочих груп,
секретар журі
11.02.2018
1930- 2 0 00 Члени
Дешифрування робіт,
Попередні
заповнення протоколів
оргкомітету,
результати
голова журі,
учасників
члени журі,
олімпіади
секретар журі
до 22°° Члени
Протоколи
Розміщення попередніх
11.02.2018
оргкомітету,
результатів олімпіади на
попередніх
офіційних сайтах ДОН,
секретар журі,
результатів
методист НМЦ
ІППОЧО
учасників
ІТН
олімпіади
Апеляція. Місце проведення: ІППОЧО, вул. 1.Франка, 20, ауд. №57
9®0—1800 Секретар журі
1і1іуа.Ьоуогпуа
Прийняття електронних заяв 12.02.2018
на апеляцію
n@gmail.com
- адреса для
надсилання
заяв
д00
_12^0
Прийняття письмових заяв
Секретар журі
Письмові
13.02.2018
на апеляцію
заяви
11.02.2018

до 17°°

Розміщення остаточних
результатів олімпіади на
офіційних сайтах ДОН,
ІППОЧО

13.02.2018

Директор ІППОЧО
Заступник директора з науково-методичної
роботи ІППОЧО
Завідувач науково-методичного центру
суспільно-гуманітарних дисциплін
Методист науково-методичного центру
суспільно-гуманітарних дисциплін
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18.

Результати
робіт
учасників, які
апелювали
до 18°° Відповідальний
Відповідно до
рішення
секретар,
методист НМЦ
апеляційної
Ш = Г ............... комісії
Г.І.Білянін
1

13.02.2018
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Розгляд апеляційних заяв на
засіданні комісії
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11.02.2018

0

11.

Зустріч голови журі 3
керівниками команд.
Анкетування керівників
команд
Розміщення відповідей на
офіційних сайтах ДОН,
ІППОЧО

1

10.

Апеляційна
комісія

( п /л /л /

Т.С.Богачик

Є.Д.Квітень
Л.С.Г оворнян

