
нАкАз
Л4РЕКТОР4 ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВIТИ I"НАУКИ

кIровоГрАдськоi оьлдсноi дЕр?IrАвноi дziмlнlстеацlТ

вiд" !! " -ilлF?П,*2А 2\J,ap,olcy Ns 373-а/,
м.Кропивницький

Про вiдмiну олiмпiад та
проведення KoHKypciB
в он-лайп режимi

На виконання постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 22 липня
2020 РОКУ J\b 641 ОПРО ВСТановленtul карантину та запровадженшI посилених
протиепiдемiчних заходiв на територii iз значним поширенням гостроi респiраторноiхвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-Coy-2l> tЪl змiнЙи),
протиепiдемiчних заходiв у закJIадах освiти на перiод карантину у зв'язку з
ПОШИРеННЯМ KoPoHaBiPYcHoT ХВОРОби (COVID-19), затверджених постановою
Головного санiтарного лiкаря УкраiЪи вiд 22 серпнJI 2020 року м 50, з урахуваннямвисновкiв ,щержавноi koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй щодо маркування регiонiв за piBHeM небезпеки поширення
KoporraBipycy COVID-l9, протокольного дорученнrI позачергового засiдання обласноi
KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд 09
листопада 2020 року J\b 01-26/1,77l0.1 та вiдповiдно до листа MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраiЪи вiд 19 жовтня 2020 року J\b 1/9-589 <Про вжиття заходiв протидiТ
розповсюдженню COVID-19>, з метою запобiгання поширенню захворювання на
територiт областi та мiнiмiзацii безпосереднiх фiзичних контакгiв мiж учасниками
освiтнього процесу

нАкАзую

1. Вiдмiпити У Кiровоградськiй областi проведення II та III етапiв
ВсеукраiЪських учнiвських олiмпiад i TypHipiBy 202012021 навчiшьному роцi.

2. Вважати таким, що втратив чиннiсть Haкitз начаJIьника уarра"пiння освiти i
науки облдержадмiнiстрацii вiд 26 жовтня 2020 року Nч 358-од <<IIро органiзацiю та
проведеннrI I-ш етапiв Всеукраiъських учнiвських олiмпiад i TypHipiB у
202012021 навчальному роцi та у жовтнi 2021 рокр.

3. Керiвникам органiв управлiння освiтою райдержадмiнiстрацiй, виконавчих
KoMiTeTiB мiських рад MicT обласного значеннrI' мiськйх' селищних, сiльських Рад
об'еднаних територiальних цромад, закладiв вищоi, фаховоi передвищот, професiйноi
(професiйно-технiчноi) освiти, закладiв освiти обласного пiдпорядкування на перiод
дii карантину проводити Bci конкурсп, змагання, rypHiprn ,а i"-i MacoBi ocBiTHi
заходп лпше у режимi он-лайн у робочi днi.

4. Контроль за виконанням Haкitзy зrшишаю за собою.
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