


 

                                                          

ДАРНИЦЬКА  РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 

 

 

НАКАЗ 

 

«____16_» _11___2015 м. Київ                      № ___237__ 

                                                           

 

Про проведення змагань на Кубок 

Київського міського голови з шахів 

«Кришталева тура» серед учнів  

навчальних закладів Дарницького району  

міста Києва у 2015/2016 навчальному році 

 

 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 25.09.2015 р. № 568 «Про проведення Кубку Київського 

міського голови з шахів «Кришталева тура» серед учнів навчальних закладів міста 

Києва в 2015/2016 навчальному році», з метою популяризації шахів серед 

школярів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести шкільний та районний етапи змагань на Кубок Київського 

міського голови з шахів «Кришталева тура» серед учнів навчальних 

закладів Дарницького району міста Києва у 2015/2016 навчальному році в 

період: з 30 листопада по 03 грудня 2015 р. – І (шкільний) етап та з  

15 лютого по 19 лютого 2016 р. – ІІ (районний) етап відповідно до 

методичних рекомендацій Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) з проведення Кубку Київського міського голови з шахів 

«Кришталева тура» серед учнів навчальних закладів міста Києва  

в 2015/2016 навчальному році. 

 

2. Керівникам навчальних закладів: 

2.1. Здійснити організаційне забезпечення шкільних змагань на Кубок 

Київського міського голови з шахів «Кришталева тура» з обов’язкою 

присутністю медичного працівника під час проведення змагань. 



2.2. Забезпечити участь учнів, переможців І (шкільного) етапу в 

ІІ (районному) етапі. 

2.3. Організувати безпеку учасників ІІ (районного) етапу шляхом 

призначення відповідальних осіб за життя та здоров’я дітей в дорозі 

та під час проведення змагань, видати відповідні накази по школі, 

провести цільовий інструктаж з охорони праці з керівниками команд 

та дітьми, які беруть участь у змаганнях, з обов’язковим записом в 

журналі реєстрації інструктажів. 

2.4. Надати інформацію до РНМЦ щодо проведення у ЗНЗ І (шкільного) 

етапу змагань на Кубок Київського міського голови з шахів 

«Кришталева тура» до 27 листопада 2015 р. 

 

3. Районному науково-методичному центру управління освіти Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації (Кривоконь І.Є.): 

3.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення змагань у 

відповідності до методичних рекомендацій та термінів проведення. 

3.2. Призначити відповідальним за організацію та проведення  

ІІ (районного) етапу змагань методиста РНМЦ Кохановського В.А. 

3.3. Забезпечити участь учнів, переможців ІІ (районного) етапу в  

ІІІ (міському) етапі. 

 

4. Контроль за виконання даного наказу покласти на директора РНМЦ 

Кривоконь І.Є.  

 

  

Начальник                                                                                         Є.І. Списовська 


