
 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ПОКРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 

Н А К А З


13 лютого  2017 року                        м. Покров                                              № 61



Про  організацію та проведення 
міського турніру юних математиків
 для учнів 8 класів ЗНЗ м. Покров

        Відповідно до міської програми Цільової соціальної програми «Освіта м. Покров на 2017 рік», затвердженої рішенням сесії 23.12.2017 року №40, з метою подальшого вдосконалення системи роботи з обдарованими учнями, підвищення інтересу учнів до вивчення математики, розвитку творчих здібностей учнів

НАКАЗУЮ:
1.Затвердити:
1.1 Умови проведення міського турніру (далі - Турнір) юних математиків для учнів 8 класів ЗНЗ  (додаток №1).
1.2 Склад оргкомітету Турніру (додаток №2).
1.3 Склад журі Турніру (додаток №3).
2. Оргкомітету Турніру:
2.1 Провести міський турнір юних математиків для учнів 8 класів на базі комунального закладу « Ліцей» 28.03.2017 року.
2.2 Здійснити нагородження переможців Турніру 28.03.2017 року.
3. Інформаційно-методичному центру управління освіти:
3.1 Забезпечити організаційно-методичний супровід проведення  Турніру.
4. Керівникам ЗНЗ:
4.1 Довести інформацію щодо проведення міського турніру до педагогічних працівників та учнів підпорядкованого закладу.
4.2 Надати до управління освіти заявку на участь у Турнірі до 15.03.2017 року.
4.3 Сприяти участі учнів 8 класів у міському турнірі юних математиків.
5. Директору комунального закладу «Ліцей» Фесенко Л.В.:
5.1 Створити умови для проведення міського турніру юних математиків.
6. Координацію дій щодо виконання даного наказу покласти на завідуючу ІМЦ управління 	освіти Чернишову В.В., контроль залишаю за собою.
                В.о. начальника управління освіти:                                І.М.Сапа	        
                                             

                                                                                                                       Додаток 1
                                                                         до наказу управління освіти від 13.02.2017р. №61

Умови
проведення міського турніру юних математиків для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Покров

  
 
1.Загальні положення.
Мета турніру: популяризація математичної науки серед школярів міста, виявлення учнів, здібних до математики та підготовка їх до математичних олімпіад, турнірів, конкурсів.
Основні завдання Турніру:
1. Посилення роботи зі здібними учнями;
2. Популяризація математичних ідей;
3. Підвищення мотивації учнів до вивчення математики;
4. Розвиток математичної освіти в місті.

2.Організатори Турніру
                 Організаторами Турніру є управління освіти, міське методичне об’єднання вчителів математики.

3.Учасники Турніру
                 До участі в Турнірі запрошуються учні 8 класів по 5 представників школи, які об’єднані в команду.
4.Умови проведення турніру
                  Турнір проводиться в один етап у березні поточного року на базі комунального закладу «Ліцей».
                  Перед початком боїв капітани команд представляють команди. Організатори Турніру проводять жеребкування команд у формі гри «Дешифрувальник».
                   Кожна команда колегіально виконує завдання та оформлює його розв’язок на окремому аркуші, вказавши назву ЗНЗ, номер завдання. Для виконання і оформлення кожного завдання відводиться до 5 хвилин. Розв’язки надаються у письмовому вигляді журі Турніру. Команда-доповідач озвучує розв’язок  задачі, команда-опонент погоджує або спростовує запропонований розв’язок. За правильно розв’язане завдання команда отримує 2 бали.  
                  Завдання на турнір готує комунальний заклад «Ліцей» (по 5 задач для кожної команди):
перший бій – Логічні задачі;
другий бій  - Теоретичні знання;
третій бій – Швидкий рахунок;
четвертий бій – Задачі на відсотки;
п’ятий бій – Прикладна математика.
                  Учасники Турніру подають заявку на участь до 15 березня поточного року до управління освіти.
                  
                   

                   Заявка підписується керівником ЗНЗ. Заявка повинна містити:
	відомість про ЗНЗ, що надсилає команду на Турнір;

 відомість про членів команди за формою:

№
з\п
П.І.Б. учня


         
              Керівник команди: П.І.Б. вчителя.
                                           

5.Керівні та робочі органи Турніру
               Керівним органом Турніру є оргкомітет, який формується з представників управління освіти та міського методичного об’єднання вчителів математики.
               Оргкомітет приймає рішення колегіально більшістю голосів. Засідання оргкомітету проводиться відповідно до термінів проведення Турніру і вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше, ніж половина його членів.
               Робочим органом Турніру є журі по розгляду і оцінці робіт учасників Турніру.
               Членами журі Турніру є вчителі математики загальноосвітніх навчальних закладів міста.
6.Підведення підсумків Турніру
                Підсумки Турніру підводяться у день проведення турніру, переможці та учасники нагороджуються дипломами  управління освіти.


















                                                                                                                        Додаток 2
до наказу управління освіти 
від 13.02.2017р. №61



Склад оргкомітету
по організації та проведенню міського турніру
юних математиків для учнів 8 класів


Сапа Ірина Миколаївна – заступник начальника управління освіти, голова   оргкомітету Турніру;

Чернишова Вікторія Віталіївна –завідуюча ІМЦ управління освіти, заступник голови оргкомітету Турніру;

Шаповалова Ірина Василівна – керівник ММО вчителів математики, член оргкомітету Турніру ;
  
Копилєв Олександр Анатолійович – вчитель – методист, вчитель математики комунального закладу «Ліцей», член оргкомітету Турніру;

Божко Наталія Іванівна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель математики комунального закладу «НВК №2», член оргкомітету Турніру.
























                                                                                                                        Додаток 3
до наказу управління освіти 
від 13.02.2017р. №61




Склад журі міського турніру
юних математиків для учнів 8 класів


         Шаповалова І.В. – голова журі, керівник ММО вчителів математики;

         Гаптельманова М.М. - член журі, вчитель КЗ «НВК №1»;

         Божко Н.І. - член журі, вчитель КЗ «НВК №2»;

         Галета В.Ю. - член журі, вчитель КЗ «СЗШ №2»;

         Пилипенко А.В. - член журі, вчитель КЗ «СЗШ №4»;
 
        Троян Л.С. -  член журі, вчитель КЗ «СЗШ №9»;

         Кичук Н.С.- член журі, вчитель КЗ «ЧНСЗШ»;

         Матюшенко О.І. - член журі, вчитель КЗ « ОНСЗШ».

         Копилєв О.А., вчитель математики КЗ « Ліцей» - ведучий міського турніру 
         юних математиків для учнів 8 класів.



          


