МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇН
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»

НАКАЗ
Від ОІ). /<$■ &ОАО

м. Київ

Про організацію та проведення
Всеукраїнської олімпіади з філософії
Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 22 липня 2020 року № 641
(зі змінами від 27 серпня 2020 р. № 757) і листа Міністерства освіти і науки
України від 28 серпня 2020 р. № 6/1054-20 щодо Рекомендацій з питань
організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2020-2021
навчальному році та на виконання пункту № 38 Плану всеукраїнських і
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на
2020 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1489
НАКАЗУЮ:
1. Організувати та провести жовтні-грудні 2020 року Всеукраїнську
олімпіаду з філософії для школярів з використанням дистанційних технологій;
2. Працівникам НЦ «МАНУ» здійснити організаційні заходи щодо
проведення олімпіади (додаток 1);
3. Призначити відповідальною за проведення олімпіади - Пещеріну Т. В.,
заступника директора з навчально-методичної роботи НЦ «МАНУ»;
4. Призначити відповідальною за інформаційно-видавниче забезпечення Пономаренко О. П., заступника директора з інформаційно-видавничої роботи
НЦ «МАНУ»;
5. Головному бухгалтеру НЦ «МАНУ» - Плескач О. М. здійснити витрати
на проведення заходу відповідно до кошторису;
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

О. Лісовий
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Всеукраїнської олімпіади з філософії для школярів
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Зміст роботи
Вирішити організаційні питання щодо
термінів, умов та форми проведення
олімпіади
Узгодити програму заходу

4.

Узагальнити заявки від учасників та
підготувати:
- реєстраційні форми;
- списки з контактною інформацією
учасників
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6.

Висвітлити інформацію та проведення
заходу на сайті МАН та соцмережах

Відповідальні особи
Центр освіти
(Пещеріна Т. В., Легка Н.М.,
Адаменко Н.Б., Терехова Л.В.)
Центр освіти
(ГІещеріна Т В., Легка Н.М.,
Адаменко Н.Б )
Центр освіти
(Легка Н.М.)

Центр освіти
(Легка Н.М., Адаменко Н.Б.,
Терехова Л,В.)
Інформаційно-видавничий центр
(Пономаренко О. П., працівники
центру)

