МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua

від _08.05.2018_ № 3-480_
На № _________ від _____

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Про проведення Всеукраїнських
літніх шкіл у Хмельницькій
області
Шановні колеги!
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами позашкільної
освіти на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 04.01.2018 №12, з 20 до 28 червня ц.р. у Хмельницькій області Національним
центром «Мала академія наук України» будуть проведені Всеукраїнська літня
математична школа, Всеукраїнська літня школа робототехніки, Всеукраїнська
літня хіміко-біологічна школа (далі - школи).
Програми шкіл передбачають лекційні та практичні заняття, експедиційні
дослідження, творчі зустрічі, навчально-тематичні екскурсії тощо.
До участі у школах запрошуються учні-члени Малої академії наук України
– переможці ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН України (за рекомендаціями журі відділень); учні 9 – 11
класів закладів загальної середньої освіти, слухачі Всеукраїнських наукових
профільних шкіл МАН України (за рекомендаціями територіальних відділень).
Для участі в школах необхідно до 05 червня ц. р. надіслати заявку на
електронну адресу nvv@man.gov.ua з поміткою «Літня школа» за формою, що
додається.
Зустріч та реєстрація учасників – 20 червня з 12.00 год. за адресою:
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, залізничний вокзал.
Учасники заходу реєструються за наявності копії наказу про направлення
та склад делегації для участі у Всеукраїнських літніх школах, заявки на участь,
завірених відповідними органами управління освіти або навчальними закладами;
свідоцтва про народження (паспорта) та оригіналу медичної довідки про стан
здоров’я.
Від’їзд – 28 червня о 12.00 год. Супроводжуючих осіб просимо завчасно
придбати квитки на зворотний шлях.

Витрати на проживання, харчування учасників шкіл – переможців ІІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
МАН здійснюються за рахунок фінансування Національного центру «Мала
академія наук України» за програмою КПКВ 2201120 загального фонду
державного бюджету.
Витрати на проживання, харчування решти учасників, транспортні та
екскурсійні витрати здійснюються за кошти учасників або відряджаючої сторони.
Витрати на проїзд, харчування супроводжуючої особи здійснюються за
рахунок сторони, що відряджає.
Збереження життя та здоров’я учасників у дорозі забезпечують
супроводжуючі особи, а під час проведення заходу – організатори та
супроводжуючі особи.
Перебування супроводжуючої особи можливе лише за попереднім
погодженням з організаторами.
Про зарахування у навчальну групу школи учні будуть повідомлені на
електронні адреси, зазначені в особистих заявках.
Детальна інформація – на сайті man.gov.ua у розділі «Всеукраїнські літні
школи» або за телефонами: (044) 483-25-42, (Інна Хлюпа, Інна Терещенко).
Додаток: на 1 арк.
З повагою
Директор департаменту

Сухович Г. А. (044) 481-32-98
Лісовий О. В. (044) 489- 55-99

М. С. Кучинський

Додаток
до листа МОН
від 05.08.2018 № 3-480
Заявка
___________________________________________________________________
(найменування закладу загальної середньої освіти
або закладу позашкільної освіти)
просить зарахувати до
__________________________________________________________________
(найменування літньої школи )
№
з/п

Прізвище,
Число,
Найменування
ім’я, по місяць, рік навчального
батькові народження
закладу.
учня
учня
Клас

Контакти
(е-mail,
адреса)

Результат участі
учня у
Всеукраїнському
конкурсі-захисті
науководослідницьких
робіт учнів –
членів МАН
України
(переможець,
учасник, етап)

1.
2.
Супроводжуюча особа: ______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________________________________
(місце роботи, посада)
_________________________________________________________________
(номер контактного телефону та е-mail)
Керівник:

Дата

______________________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

