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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 фізикоматематичного ліцею Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
Щодо проведення фінального етапу
XV Всеукраїнського турніру
юних інформатиків
у 2016/2017 н.р.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016
року № 1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з
навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році» фінальний етап XV
Всеукраїнського турніру юних інформатиків відбудеться з 27 по 31 жовтня
2016 року у Полтавській області (м. Кременчук, на базі Кременчуцького
педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка).
Турнір буде проведено відповідно до вимог Положення про Всеукраїнські
учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурсизахисти 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 у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за №
1318/20056.
До участі в турнірі запрошуються команди у складі 3-5 учнів. Із метою
організованого проведення фінального етапу турніру юних інформатиків
просимо до 17 жовтня 2016 року надіслати:

1) на адресу: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти ім. М. В. Остроградського, вул. Соборності, 64 ж, м. Полтава, 36014,
заявки на участь у турнірі;
2) на електронну пошту: sshostia@gmail.com (тема “Заявки та анкети на
участь у турнірі з інформатики”) скановану копію заявки та заповнену анкету
команди (форми анкет «Учасники», «Керівники», «Команда», «Орієнтовне ПЗ»
додаються у файлі anketa_turnir_inf-2016.xlsx за посиланням http://poippo.pl.ua/i2016.xlsx).
Оригінал заявки має бути завірений керівником установи, яка направляє
команду. У заявці необхідно вказати:
 назву команди;
 прізвище, ім’я, по батькові учасників турніру;
 клас навчання та повну назву навчального закладу;
 прізвище, ім’я, по батькові супроводжуючого керівника команди та
номер його мобільного телефона.
Заїзд та реєстрація учасників: 27.10.2016 року.
Урочисте відкриття турніру: 27.10.2016 року о 15.00 год.
Закриття турніру: 31.10.2016 року о 10.00 год.
Турнір проводиться на засадах самофінансування. За кожного з членів
команди та керівника команди оргкомітетом встановлено внесок у розмірі 1 000
(одна тисяча) грн. (проживання, харчування, організаційний внесок), який
необхідно сплатити до 17 жовтня 2016 року на рахунок:
Реквізити:
Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка
Код ЄДРПОУ: 02125496
МФО: 831019
Р/р.: 31552201236443
Призначення платежу — “XV Всеукраїнський турнір юних
інформатиків”.
Керівникам команд при собі необхідно мати:
 оригінал заявки на участь у турнірі;
 довідки про стан здоров’я, висновок лікаря-епідеміолога про
відсутність контактів з інфекційними хворими для кожного члена команди;
 документи, що підтверджують особу керівника команди та всіх членів
команди (паспорт, свідоцтво про народження, учнівський квиток);
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду для всіх
учасників.
Зустріч команд відбудеться на залізничному та автовокзалі відповідно до
графіка прибуття команд-учасниць, звідки команди будуть організовано
доставлені до місця проживання і проведення турніру.
Контактна особа з питань організації турніру: Шостя Світлана Петрівна,
методист відділу природничо-математичних дисциплін та технологій
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В.
Остроградського, тел.:+380991599337, та Малюк Юлія
Валентинівна,

заступник
директора з навчально-методичної роботи Кременчуцького
педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка, тел.: +380974552354).
Додаткова інформація на сайті: http://turnir.pp.ua.
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