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для відправлення електронною поштою

Начальникам управлінь, відділів освіти
міських рад, райдержадміністрацій,
об’єднаних територіальних громад,
керівникам науково-методичних установ,
інтернатних закладів освіти
Про підсумки Міжнародного
інтерактивного природничого
учнівського конкурсу
«КОЛОСОК осінній - 2019»
та організацію конкурсу
«КОЛОСОК весняний - 2020»
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 29 грудня 2011 року № 1561 «Про затвердження Положення про
Міжнародний
інтерактивний
природничий
конкурс
«КОЛОСОК»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23 січня 2012 року за
№ 86/20399, відповідно до перспективного плану роботи Міністерства освіти
і науки України на 2020 рік щодо розвитку природничо-математичної освіти
та БТЕМ-освіти зокрема, з метою формування зацікавленості учнівської
молоді до природничо-математичних наук, пошуку, підтримки талановитих
школярів і популяризації природничих знань у листопаді 2019 року проведено
перший етап Міжнародного інтерактивного природничого учнівського
конкурсу «КОЛОСОК» для учнів 1-11 класів закладів загальної середньої
освіти (далі - Конкурс).
У Конкурсі взяли участь понад 292,6 тис. школярів закладів загальної
середньої освіти, у тому числі 8 256 учнів Миколаївщини (додаток 1).
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
від 14 лютого 2012 року № 165 базовою організацією з проведення Конкурсу
в Україні затверджено Львівську міську громадську організацію «Львівський
інститут освіти» та визначено обласних координаторів.

Для шкіл, які взяли участь у Конкурсі, здійснено передплату науковопопулярного природничого журналу «КОЛОСОК» і науково-популярної
тематичної природничої газети «КОЛОСОЧОК». Усі учасники відзначені
сертифікатами та спеціальними призами.
Другий етап Конкурсу відбудеться 16 квітня 2020 року на теми: «ЖИТИ
ЗДОРОВО», «КУЛІНАРНІ МАНДРИ», «ХТО ЩО СКАЗАВ». Матеріали для
підготовки до конкурсу «КОЛОСОК весняний - 2020» за посиланням: Ьир5://еко1о5ок.ощ/саІеаогу/Ьеабіпе/ргерагаПоп/?1:Ьс1іс1=І\уАРЗТх2ип1Ьп32р\¥8А£бІо0
-2І1тВЗш4у1і01іРиХ£К6кЕ4Ро7 е \Т т щ 9 0 е .
Заявки
від
школи
приймаються до 06 березня, від району - до 13 березня (додатки: 2, 3).
Результати V Всеукраїнського Інтернет-конкурсу «УЧИТЕЛЬ РОКУ 2020» за версією науково-популярного природничого журналу «КОЛОСОК»,
а також творчі роботи переможців і лауреатів конкурсів минулих років
розміщені на сайті: www.kolosok.org.ua.
Просимо сприяти поширенню інформації про Конкурс серед школярів,
батьків і громадськості.
Додатки: на 3 арк.

Директор МОІППО

Людмила Клименко (097) 669 19 38

Василь ШУЛЯР

Додаток 1
Підсумки Міжнародного інтерактивного природничого учнівського конкурсу
«Колосок» у 2019-2020 н.р. (перший етап) у Миколаївській області
28 листопада 2019 року відбувся перший етап Міжнародного
інтерактивного природничого учнівського конкурсу «Колосок». Спеціальні
теми конкурсу «КОЛОСОК осінній - 2019»: «Я У ФІЗИКУ» («Я У ЧИТАТИ»
- ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ), «Я У БІОЛОГІЮ» («Я У СПОСТЕРІГАТИ»
- ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ), «Я V ХІМІЮ» («Я V ДОСЛІДЖУВАТИ» ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ)

Таблиця 1
Кіль
кість
учасни
ків
8 256

1
клас

2
клас

3
клас

4
клас

5
клас

6
клас

7
клас

8
клас

9
клас

10
клас

11
клас

678

1 647

1 542

1 379

604

549

592

411

452

232

170

Додаток 2
ЗАЯВКА

на участь у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі
«КОЛОСОК весняний - 2020»

від середніх загальноосвітніх закладів освіти
назва міста (району)

КІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ
УКРАЇНСЬКОЮ
МОВОЮ
1-2

3-Л

5-6

7-8

КІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ
РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

ІАГАЛЬНА

ШКОЛА

КІЛЬ
КІСТЬ

9-11 1-2

3-Л

5-6

7-8

КОД
МІСЦЯ
П РО ВЕ
ДЕН Н Я

9-11

Заявка надсилається разом із копією квитанції про сплату благодійних внесків до 13 березня.
Адреса, на яку надсилаються завдання:

Кому:
(прізвище, ім’я, по батькові)

(вулиця, номер будинку)
(населений пункт, район)
(область)
(поштовий індекс)

Тел. роб.:
Тел. дом.:
Тел. моб.:
А дреса електронної пошти:
К оординатор проведення конкурсу у школі:
(підпис)

• Благодійний внесок - 20 грн, всі інші умови залишаються таким ж, як і в попередньому конкурсі.
• БЕЗКОШТОВНА ПЕРЕДПЛАТА на друге півріччя 2020 року журналу «КОЛОСОК»: на кожних 50 учасників (3-11
класи). Передплатний індекс - 92405.
• БЕЗКОШТОВНА ПЕРЕДПЛАТА на друге півріччя 2020 року газети «КОЛОСОЧОК»: на кожних 20 учасників 1—4
класів. Передплатний індекс - 89454.
• Абонементи, надіслані окремо від заявки, не приймаються.
• Оплачені абонементи Ви отримаєте разом з призами для учасників.

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі
«КОЛОСОК весняний - 2020»
від
(назва закладу)
Просимо надіслати нам завдання для учасників.
М ова
Кількість завдань

1-2

3-4

Клас
5-6

7-8

укр.
рос.

Разом учасників усіх вікових категорій:
Адреса школи (розбірливо, друкованими літерами):
КОМУ:
(ПІБ, повністю)
КУДИ:
(вулиця, номер будинку)
(населений пункт, район)
(область)
(поштовий індекс)

Тел. школи:
Контакти координатора:

Тел. дом.:
Тел. моб.:
Адреса електронної пошти:
БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК З ОДНОГО УЧАСНИКА 20 три,
всі інші умови залишаються таким ж, як і в попередньому конкурсі.

9-11

Додаток З
Поточний/розрахунковий рахунок

Повідомлення

ЄДРПОУ/ідентифікаційний код

иА493257960000026000300203433
26230654
ЛМГО «Львівський інститут освіти»

Одержувач

МФО/код установи банку
Найменування установи
ф -Л ьвівськ е О У АТ «О Щ АДБАН К»
Прізвище, ім'я по батькові
Призначення
платежу:
Дата

325796

Благодійний внесок
Дата валютування

Код виду платежу

1

Сума
Пеня
Усього

Пред’явлений*
серія

Касир

№

дата народження
Дата видачі

(назва документа: паспорт або документ, що його замінює)
, виданий
(ким виданий)
адреса особи
Підпис платника
(прізвище, ініціали)

Поточний/розрахунковий рахунок

Квитанція

ЄДРПОУ/ідентифікаційний код

1 иА493257960000026000300203433
26230654
Одержувач
ЛІУІГО «Львівський інститут освіти»
МФО/код установи банку
Найменування установи
Ф -Л ьвівське О У А Т «О Щ АДБАН К»
Прізвище, ім'я по батькові
Призначення
платежу:
Дата
Код виду платежу [

Касир

Благодійний внесок
Дата валютування

1

ІМ.П.

Дата видачі

325796

Сума
Пеня
Усього

Підпис платника
(прізвище, ініціали)

Заявки надсилайте до 06 березня разом з копією квитанції про сплату благодійних
внесків. УВАГА! Обов’язково зазначайте у квитанції призначення платежу БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК.
БЕЗКОШТОВНА ПЕРЕДПЛАТА на друге півріччя 2020 року:
• журнал «КОЛОСОК» на кожних 50 учасників 3-11 класів,
передплатний індекс - 92405.
• газета «КОЛОСОЧОК» на кожних 20 учасників 1-4 класів,
передплатний індекс - 89454.
Абонементи, надіслані окремо від заявки, не приймаються.
Електронна адреса: dabida@mis.lviv.ua
Поштова адреса: м. Львів, а/с 9838, 79038 або
відділення Нової пошти № 20
Довідки за телефонами: (097) 411 81 00, (050) 373 29 83
Офіційний сайт: kolosok.org.ua

