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НАКАЗ

____ 2(11 Я р- №

м. Київ

Про участь у І Всеукраїнській 
олімпіаді креатив пості 
«Destination Imagination»

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами 
позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 21.1 1.2018 № 1292, листа Міністерства 
освіти і науки України від 27.02.2019 № 1/9-103 «Про проведення
І Всеукраїнської олімпіади креативності «Destination Imagination», з 22 по 24 
березня 2019 року в м. Києві відбудеться 1 Всеукраїнська олімпіада 
креативності в межах міжнародної освітньої програми «Destination Imagination» 
(далі -  олімпіада).

У зв’язку з вищезазначеним,

НАКАЗУЮ:

1. Направити 22 березня 2019 року до м. Києва (реєстрація учасників за
адресою: с. Петропавловська Борщагівка, вул. ГІетропавлівська, 24, готель 

. '»іІУ . . . .  . . ^  .«Верховина») для участі в олімпіаді команду у складі вихованців гуртка «Квіт
креатину» Київського обласного комунального позашкільного навчального
закладу «Мала академія наук учнівської молоді» -  учнів 4-Г класу
Білоцерківської спеціалізованої школи 1-111 ступенів Л2 9 з поглибленим
вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради, згідно з додатком.

2. Керівниками команди призначити Ірину Соловйову -  керівника гуртка 
Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала 
академія наук учнівської молоді», та Оксану Остапенко -  методиста
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зазначеного закладу, і покласти на них відповідальність за життя та здоров’я 
дітей під час проведення олімпіади.

3. Київському обласному комунальному позашкільному навчальному 
закладу «Мала академія наук учнівської молоді» (С. Минзар):

3.1. забезпечити організаційно-методичний супровід участі команди в 
олімпіаді;

3.2. здійснити витрати па проїзд учасників команди, проживання 
керівників команди за рахунок Київського обласного комунального 
позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді».

4. Начальнику управління освіти і науки Білоцерківської міської ради 
(10. Петрик):

4.1. забезпечити участь в олімпіаді учнів, зазначених у цьому наказі;

4.2. здійснити контроль за проведенням для дітей інструктажу щодо 
правил безпечної поведінки у дорозі та під час проведення заходу;

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту Ж. Осипенко.
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