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Д орож ня карта

№
з/п
1.

проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з зарубіж ної літератури у 2017/2018 н.р.
М ісце проведення: Вище професійне училище № З
(вул. Головна. 127)
Термін
Примітка
Виконавець
Час
Заходи
виконання
£ ^ _ 9 ии
Організаційний Фойє
Заїзд та реєстрація учасників 28.01.2018
комітет,
олімпіади
дирекція ВПУ
№ 3,

2.

28.01.2018

28.01.2018

8 13- 8 43

д 00 _ д,ІО

9 з и _ 1 0 иі)

28.01.2018

6.

Незалежне анкетування
учасників олімпіади

28.01.2018

14

7.

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

28.01.2018

12ии- 14ио

28.01.2018

14ии _

28.01.2018

\4М

Зустріч голови журі 3
керівниками команд.

28.01.2018

14ии—15ии

8.
9.

10.

1

оо

28.01.2018

о

4. « Розміщення учасників по
аудиторіях (відповідно до
кількості учнів).
Організація підпису зош итів
відповідно до поданого
зразка
Виконання олімпіадних
5.
завдань

оо !

3.

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

секретар журі
Голова та
члени
оргкомітету

М етодичний
кабінет

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

А ктова зала,
голова журі

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

Відповідно до
вимог
Положення

Члени
оргкомітету
Голова журі

Голова журі,
секретар журі

Створення
відповідних
умов у
аудиторіях

А нкетування
учасників
Робочі групи
журі
по класах

Ш ифровані
зошити
Відповідно до
вимог
Положення
Критерії

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Анкетування керівників
команд
Оприлю днення відповідей та
розміщ ення їх на офіційних
сайтах ДОН, ІППОЧО

28.01.2018

до 17ии

Розгляд апеляційних заяв на
засіданні комісії

30.01.2018

12ии- 16ии

Розміщ ення остаточних
результатів олімпіади на
офіційних сайтах ДОН,

30.01.2018

до 18ии

оцінювання
завдань
Інформаційна
сторінка на
сайтах ДОН та
ІППОЧО,
відповіді

Голова журі,
заступник
голови журі,
секретар журі,
методист
Н М Ц ІТН
Перевірка виконання завдань 28.01.2018
14зи —-21зи Члени
Заповнені
олімпіади.
оргкомітету,
протоколи без
Заповнення протоколів за
голова та члени ПІБ учасників
шифром
журі
відповідно до
складу робочих
груп ,секретар
журі
Деш ифрування робіт,
28.01.2018
2 \ м - 2 2 м Члени
Попередні
заповнення протоколів
оргкомітету,
результати
голова журі,
учасників
члени журі,
олімпіади
секретар журі
Оголошення попередніх
28.01.2018
до 23ии
Члени
Протоколи
результатів олімпіади та їх
оргкомітету,
попередніх
розміщ ення на офіційних
секретар журі,
результатів
сайтах ДОН, ІППОЧО
методист
учасників
НМ Ц ІТН
олімпіади
Апеляція. М ісце проведення: ІППОЧО, вул. І.< іранка, 20, ауд. JVГ» 57
29.01.2018
іуапоуа.ііііуа.і®,
Секретар журі
д00 _ і g00
Прийняття електронних заяв
gmail.com на апеляцію
адреса для
О
надсилання
заяв
güü 12 ^
П рийняття письмових заяв
30.01.2018
Секретар журі
Письмові
учнів на апеляцію
заяви
А пеляційна
комісія

Секретар журі,
методист
НМ Ц ІТН

ІППОЧО
Д иректор Інституту п іслядиплом ної
п едагогічної освіти
Ч ер нівецької о б л а ст ^ -^ »

Г.І.Білянін

Заступник ди рек тора
з н ауково-м етодич ної роботи ІП П О Ч О

Т .С .Б огачи к

Результати
робіт
учасників, які
апелювали
Відповідно до
рішення
апеляційної
комісії

Завідувач наук ово-м етодич н ого центру
суспільн о-гум ан ітарни х ди сциплін ІП П О Ч О
М етодист науково-м етодич ного центру
суспільн о-гум ан ітарни х дисци пл ін ІП П О Ч О

2

