Львівський інститут освіти
Львівська міська громадська організація
79038, м. Львів, вул. Латвійська, 15/3
e-mail: dabida@mis.lviv.ua

від 05.09.2018 року № 9
Регіональним координаторам
Міжнародного інтерактивного
природничого конкурсу
„КОЛОСОК”
Щодо врегулювань деяких питань, пов’язаних з організацією та проведенням
Міжнародного інтерактивного природничого учнівського конкурсу „КОЛОСОК”
у 2018–2019 навчальному році.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
29.12.2011 р. № 1561 „Про затвердження Положення про Міжнародний інтерактивний
природничий конкурс „КОЛОСОК”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
23 січня 2012 року за № 86/20399, та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
від 14.02.2012 № 165 конкурс проводиться Львівською міською громадською організацією
„Львівський інститут освіти”.
З метою дотримання Положення та відповідно до Протоколу № 1 від 02.07.2018 року
розширеного засідання Організаційного комітету та Координаційної ради Міжнародного
інтерактивного учнівського природничого конкурсу „КОЛОСОК” доводимо до Вас таку
інформацію:
1. Міжнародний природничий інтерактивний учнівський конкурс „КОЛОСОК” у
2018–2019 навчальному році буде проведено у два етапи:
29 листопада 2018 року „КОЛОСОК осінній – 2018” (I етап) та 18 квітня 2019 року
„КОЛОСОК весняний – 2019” (II етап).
2. Заявки на участь у першому етапі конкурсу надсилаються від школи до 16 жовтня,
від району – до 23 жовтня 2018 року, у другому – від школи до 8 березня, від району – до
15 березня 2019 року на електронну: dabida@mis.lviv.ua або поштову адресу Організаційного
комітету: а/с 9838, м. Львів, 79038.
3. Апеляції учасників, пропозиції та зауваження координаторів і батьків Оргкомітет
розглядає у такі терміни: І етап – до 21 січня, ІІ етап – до 21 червня 2019 року.
4. Для якісної підготовки завдань, друку кольорових бланків, книжок, сертифікатів,
виготовлення сувенірів для учасників та організаторів конкурсу, з метою підвищення статусу
національної культурної традиції підлітків і молоді, а також для здійснення передплати на
перше півріччя 2019 року журналу „КОЛОСОК” та газети „КОЛОСОЧОК” для шкілучасниць Міжнародного інтерактивного природничого конкурсу „КОЛОСОК осінній –
2018”, розробки та друку навчально-методичних матеріалів для вчителів, для забезпечення
доставки матеріалів поштою у координаційні центри та у зв’язку з теперішньою
економічною ситуацією (підняття тарифів Укрпошти та Нової Пошти, зростання
друкарських та інших послуг, вартості передплати газет та журналів) визначити суму
благодійного внеску з одного учасника у 2018–2019 навчальному році в розмірі, який не
перевищує 20 грн, у тому числі 2 грн – на організаційні витрати навчального закладу.
5. Благодійні внески, перераховані на розрахунковий рахунок ЛМГО „Львівський
інститут освіти”, повністю використовуються для покриття витрат на організацію та
проведення конкурсу Організаційним комітетом, а саме на:
 формування банку завдань конкурсу;







виготовлення завдань і бланків відповідей для учасників;
створення інформаційних матеріалів;
виготовлення заохочувальних призів для всіх учасників конкурсу та координаторів;
передплату газети „КОЛОСОЧОК” та журналу „КОЛОСОК”;
виготовлення книг серії „БІБЛІОТЕЧКА „КОЛОСКА” та навчально-методичних
матеріалів;
 створення і супровід програми комп’ютерної перевірки завдань і обробки
статистичних даних за результатами проведення конкурсу;
 підтримку сайту, на якому у вільному доступі є матеріали для підготовки до конкурсу
з журналів „КОЛОСОК” та газет „КОЛОСОЧОК”, база тренувальних тестів
„KOLOSOK-online”, навчально-методичні матеріали для вчителів;
 поштові витрати, пов’язані з пересилкою інформаційних матеріалів, завдань, бланків
відповідей, сертифікатів, призів у межах України.
6. Повну інформацію про умови проведення Міжнародного інтерактивного
природничого конкурсу „КОЛОСОК” у 2018–2019 навчальному році можна переглянути
за посиланням: http://kolosok.org.ua/umova-provedennya-konkursu/
.
Виконавчий директор

Біда Д. Д.

