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ЛПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ
KIp ов огрмськ oi оБлАсноi дЕр?IrАв н oi1 дДMIHI стрАцIi
вул..Щворцо ва, 32129, м. Кропи в н и цьки й, 25022, тел. (0522) 24- 1 5-28,
E-mail: public@osйta.kг-admin.gov.ua, сайт:оsчitа.kг-аdmiп.gоч.ча, код згiдно з еflРПоУ 388о2700
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Керiвникам органiв управлiння
освiтою райдержадмiнiстрацiй,
виконавчих KoMiTeTiB мiських рад
MicT обласного значення, мiських,
селищних, сiльських рад
об'еднаних терпторiальних громад
.Щиректорам закладiв позашкiльноi

освiти

Про змiни у датах проведення ХХII обласного чемпiонату
з iнтелектуальних iгор серед школярiв сезону
i
202012021 навчального року та методичних об'сднань
семiнарiв-практикумiв для TpeнepiB
та
зв'язку зi змiнами у графiках роботи закладiв позашкiльноi освiти
запобiгання
закладiв заг€rльноi середнъоi освiти, пов'язаних iз заходами щодо
,.p"ropiI УкраiЪи KopoHaBipycy COVID_19, змiненi термiни
поширенню
iгор
"u
про".д.rня ХХIl.rrfio"ury Кiровоградськоi областi з iнтелектуальних
листi
.Ёр.л' школярiв сезонУ zбzotzoZl навчалъного РокУ, викладенi
ynpu"ni"r" ойir" i науки Кiровоградськоi облдержадмiнiстрацiт вiд 10 жовтня
з
iоЪо року Jф 35_12\28i8\0.35 кПрЪ проведення ХХII обласного чемпiонату
а
iнтелJктуzlльних iгор серед школярiв сезону 20201202| НаВЧ€lЛЬНОГО РОКУ)'

у

у

саме:

iнтелектуальноi гри <ЕрудиT) проводиться
22 сiчня 202t року i с вiдбiрковим на V етап (онлайн);
1y етап - kубок з iнтелектуальноi командноi гри кЕрулит-квартеD)
(онлайн);
проводиться29 сiчня 202l року, е вiдбiрк9lr* на YI етап
та
V етап проводиться 18-лютого 202| року (Для молодшоТ групи)гри
19 лютог о 202i року (для старшоi групи) - Чемпiонат з iнтелектуалъноi
кЕрудит)
ксвоя гра> (32 гравця за результатами Кубку з iнтелекryальноi гри

Ш етап - Кубок з

(онлайн);

та
етап проводиться 25 лютого 202l року (для молодшоi групи)
гри
26 лютого 2021 року (для старшоТ групи) - Чемпiонат з iнтелекryа-пьноТ

vI

кiровоградська обласна державна адмlнlстрацlя
Департамент осв,ти, наyки

,

35-12/3203/0.35 вiд 18.11 2020
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(Ерудит-квартет)> (32 команди за результатами Кубку з iнтелектуальноТ
*оЙu"д"оi гри <Ерулит-квартет) (онлайн);
VII етап -'kубок з гри кIЩо? Де? Коли?>> проводиться l2 березня
202l року, с вiдбiрковим на Х етап (онлайн);
VIII етап - Кубок з гри <Брейн-ринD) проводиТься 19 березня 202l РокУ,
с вiдбiрковим на IX етап (онлайн);
групи) та
lX етап ,rро"од"rir" 08 квiтня 202l року (для молодшоi
09 KBiTH я 202| року (для старшоТ групи) - Чемпiонат з гри <Брейн-ринг)>
(З2 команди за результатами Кубку з iнтелектуапьноi гри <Брейн-ринг>)
(онлайн);

з гри
етап проводиться 30 квiтня 202t року - Олiмпiйський Кубок
гри
<Що? Ще? Коли?>> (32 команди за результатами Кубку з iнтелектуальноi
<IЦо?.Ще? Коли?> (онпайн);
XI етап проводиться 14 травня 202t року - Чемпiонат з гри <Що? .Ще?
з гри <Що?
Коли?> (фiнал) (16 команд за результатами Пiвфiнаrrу Чемпiонату
(онлайн).
,.Ще? Коли?>
Початок iгор - о 14.00 год.
та координаторiв iнтелектуалъних iгор
Щля керiвнйкiв rypTKiB, TpeHepiB
плануеться проведення ,.roi""*"* об'еднань та семiнарiв-практикумiв
21 та
(користування онлаЙн-сервiсами, теорiя i практика iгрових технологiй):
202| РокУ,
28 сiчня 202t РокУ' l7 ia 24 лютого 202t року; 1 та 18 _березня
(онлайн, ресурси GoogleMeet, Zооm,
квiтня 2а2|

Х

07 та 29

htфs ://www.youtube. соm).

року

Початок ceMiHapiB - о 14,00 год,
командi необхiдно подати електронну заявку не
,щля участi в Чемпiонатi
(до 01 листопада
пiзнiше нiж за З доби до проведення кожного етапу
на II етап; до 19 сiчня
202О року - на I еtап; до 29 п".rопuда2020 року IV етап; до 15 лютого
202I року - на lll етап; до 26 сiчня 2021 року - на
VI етап; до 09 березня
2021 року - на V етап; до 22 лютого 2021 року - на
05 квiтня
202l року - на VII етап; до 1б березня 20Zl року - на VIII етап; до
на Х етапо до 11 травня
2о2| року - на IX етап; до 26 пЪir"" 202l рOку 2021 -просимо
року - на XI етап).
поширити iнформацiю серед педагогiчних колективlв та взяти
участь у з€вначених

заходах,

,Щиректор департаменту
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Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ

