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АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ОКРУЖНОЙ

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН  
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

от « ^  2019 г.
г. Якутск

№ 01- 10/

§

О проведении городских олимпиад по якутскому (родному) языку 
и якутской (родной) литературе для обучающихся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций

В соответствии с планом общегородских мероприятий Декады родного 
языка и письменности и в целях поддержки талантливых и одаренных 
обучающихся, выявления уровня сформированное™ знаний школьников по 
якутскому (родному) языку и якутской (родной) литературе приказываю:

1. Организовать и провести городские олимпиады:
1.1. по якутской (родной) литературе для обучающихся 2-4 классов 

16 февраля 2019 года на базе МОБУ ЯГНГ «Айыы кыЬата»;
1.2. по якутскому (родному) языку для обучающихся 2-4 классов 

22 февраля 2019 года на базе МОБУ СОШ №17.
2. Утвердить Положение о проведении городской олимпиады по якутской 

(родной) литературе для обучающихся 2-4 классов согласно 
приложению № 1 к данному приказу.

3. Утвердить Положение о проведении городской олимпиады по 
якутскому (родному) языку для обучающихся 2-4 классов согласно 
приложению № 2  к данному приказу.

4. Руководителям МОБУ ЯГНГ «Айыы кыЬата» (Шамаева Л.П.) и МОБУ 
СОШ №17 (Афонская Л.П.) создать условия для проведения городских 
олимпиад.

5. Ответственность за сохранность жизни и здоровья детей в период 
проведения олимпиад возложить на руководителей 
общеобразовательных учреждений и педагогов, сопровождающих 
участников олимпиад до места проведения и обратно.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Попову Т.Н.,
 ̂ звания.

А.К. Семенов

Т.Н. Попова

Исп. Кондратьева А.И. 
ОРО, 450134



Приложение №1 к приказу 
Управления образования ГО «город Якутск» 
от « О » 2019г № 01 -1 {)! / Г '

2018 -  2019 уерэх сылыгар 
Дьокуускай куорат саха кылаастаах оскуолаларын 

алын кылааЬын уерэнээччилэрин икки ардыларыгар ыытыллар 
саха литературатыгар олимпиада (куен-курэх)

балаЬыанньата

1. Уопсай бала11ыанньа
1.1.«Саха литературатыгар" олимпиада (салгыы кувн-курэх) оскуола алын cyhye □ ун 

оПолоругар олунньу 16 кунугэр, сарсыарда 10 чаастан МОБУ «Айыы КыЬата» оскуолаШа 
ыытыллар.
Тэрийээччи: МОБУ «Айыы КыЬата» оскуола алын cyhye Пун учууталлара.
Ыытыллар сирэ:
2 - с кылаастар: Орджоникидзе уулусса, 3, 1 этээЬэ, ДьПК дьиэтэ;
3 - с кылаастар: Ярославскай уулусса, 35/1, киирэр аана дьиэ кэтэПинэн;
4-с кылаастар: Киров аатынан уулусса, 20, 2 этээЬэ.

1.2.Куен -  курэх соруктара:
S  оШону литература эйгэтигэр киллэрии; кинигэПэ интэриэНи, ситимнээхтик, тиЬиктээхтик 

aaUap баПаны уескэтии.
■S араас коруПнээх информациянан улэлиир уоруйэхтэри иПэрии;
■S о Пону уус-уран айымньыга сыЬыарыы, айымньыны ааПарга, тылга болПомтолоох 

буолууга иитии;
■S айымньы неПуо oDoDo сиэр-майгы сыаннастарынан сайыннарыы.

2. Куен-курэх ирдэбиллэрэ:
2.1.Куен-курэххэ 2-4 кылаас уерэнээччилэрэ кытталлар.
2.2.Оскуола алын суЬуебун кылаас аайыттан биирдии о б о  кыттар. Хас биирдии кыттааччы 

тероииуттэриттэн (сокуоннай бэрэстэбиитэллэриттэн) оцо анал даннайдарын 
бэрэбиэркэлээЬиннэ собулэннэрин толорон регистрация кэмигэр туттарар.

2.3.Кыттааччылар сайаапкаларын олунньу 14 кунугэр дылы aiyykyhata@mail.ru ыыталлар.

3. Дьууллуур субэ:
3.1.Оскуола аайыттан биирдии учуутал дьууллуур субэПэ кыттар.

4. Кувн-курэх хаамыыта:
S  Олунньу 14 кунэ -  сайаапканы тутуу бутэЬик кунэ;

Олунньу 16 кунэ:
■S 09:30-10:00-регистрация;
■S 10:00 -  10:45 -  куен -  курэх;
S  дьууллуур субэ улэтэ;

5. Олимпиада тумуктэрэ
5.1. ООолор бэрэрбиэркэлэммит улэлэрин боротокуола олимпиада ыытыллыбыт кунугэр 

эппиэтинэстээх киЬиэхэ туттарыллар.
5.2. Боротокуолга баар буолар:

- уерэнээччилэр кылаастарын, оскуолаларын, ылбыт бааллара суруллубут бары 
кыттааччылар испииЬэктэрэ;

кыайыылаахтар уонна бириистээх м и э с т э б э  тиксибит кыттааччылар 
испииЬэктэрэ.

mailto:aiyykyhata@mail.ru


5.3. Олимпиада боротокуолугар дьууллуур субэ чилиэннэрэ илии баттыыллар.
5.4. Олимпиада кыайыылаахтарынан уонна бириистээх миэстэОэ тиксибит 

кыттааччыларынан буолаллар бэйэлэрин параллелларыгар элбэх баалы ылбыт 
уерэнээччилэр.

5.5. Уопсай кыттыбыт оПо ахсааныттан 30% кыайыылаах уонна бириистээх миэстэПэ 
тиксэр, ол иЬигэр кыайыылаах ахсаана уопсай ахсаантан 8%-тан урдуе суохтаах.

5.6. Олимпиада тумугэ оскуола сайтыгар тахсар, кыайыылаахтар дипломунан 
наПараадаланаллар, кыттааччыларга туоЬу сурук туттарыллар.

6. Сайаапка тутула:

№ ODo
аата

Оскуолата КылааЬа Салайааччы
А.А.А.

ДуоЬу
наЬа

Билсэр
телефона

Дьууллуур
субэ5э
кыттар
учуутал
аата

1
2
3

Билсэр аадырыскыт:
677027, Дьокуускай куорат, Киров аатынан уулусса 20 дьиэтэ. 

Тел/факс: 42-80-74, 89246610704 
Эл.почта: aiyykyhata@,mail.ru

Бары кехтеехтук кыттаргытыгар ьщырабыт!



Приложение №2 к приказу 
Управления образования ГО «город Якутск» 
от « у  » 2019г № 01 -10/ / т 2-

2018 -  2019 уврэх сылыгар 
Дьокуускай куорат саха кылаастаах оскуолаларын 

алын кылааИын уврэнээччилэрин икки ардыларыгар ыытыллар 
саха тылын олимпиадытын балаИыанньага

Уопсай балаЬыанньалар
1.1. БалаЬыанньа куорат оскуолаларын алын кылаас уорэнээччилэрин икки 

ардыларыгар ыытыллар саха тылын олимпиадатын тэрээЬинин, ыытыы 
бэрээдэгин, уерэнээччилэри кытыннарыы, кыайыылаахтары уонна бириистээх 
миэстэШэ тиксибит кыттааччылары быЬаарар.

1.2. Олимпиада саха тылын тереебут тыл быИыытынан уорэтэр 2,3,4 кылаас 
уерэнээччилэригэр ыытыллар.

Сыала, соруктара
2.1. Олимпиада сурун сыалынан уорэнээччилэр терввбут тылларыгар 

билиилэрин, интэриэстэрин, сатабалларын тургутан коруу, сайыннарыы.
2.2. Олимпиада соруктара:

• Саха тылын биридимиэтин уерэтиигэ интэриэЬи уоскэтии;
• Талааннаах уерэнээччилэргэ сайдар эйгэни тэрийии;
• Терообут тылы дири □ этэн уерэтиигэ о □ олорго ко □ у кото □ уу.

Олимпиаданы ыытыы тэрээЬинэ
3.1. «Саха тылын» олимпиадата оскуола алын cyhyeDyH оПолоругар олунньу 22 

кунугэр Дьокуускай куорат 17-с нуемэрдээх орто оскуолатыгар ыытыллар. 
Олимпиаданы тэрийэн ыытыыга эппиэтинэстээх -  Дьокуускай куорат 17-с 
нуемэрдээх орто оскуолатын алын кылааИын учууталларын методическай 
холбоЬугун “Сайдыс” айар белеПе уонна Саха вреспуубулукэтин терут 
оскуолаларын чинчийэр-уерэтэр института.

3.2. Олимпиада сорудахтара алын кылаас уерэнээчилэригэр аналлаах 
бырагырааммаПа олоПуран, о По дэгиттэр талаанын, сайдыытын учуоттаан 
оШоЬуллар. ОПоЬуллубут сорудахтар олимпиада буолуон 3 кун иннинэ тэрийэр 
хамыыИыйанан бигэргэтиллэр.

3.3. Кыттыыга сайаапканы биэрии гэрээНин буолуон 2 нэдиэлэ иннинэ 
саПаланар. Сайаапканы ылыы бутэЬик кунэ -  олунньу 20 кунэ.

3.4. Олимпиада 10:00 чаастан саПаланар. РегистрациялааИын 9:15ч. -  9:45ч. 
ыытыллар.

Сорудахтары толорууга 45 мунуутэ бэриллэр. Олимпиаданы ыытыы кэмигэр
кылаас иЬигэр 1 - 2  эппиэтинэстээх учуутал баар буолар.
Кыттааччылар
5.1. Дьокуускай куорат оскуолаларын саха тылын тореебут тыл быИыытынан 

уерэтэр 2,3,4 кылаас уерэнээччилэриттэн параллель аайы 3 о По кыттар.
5.2. Хас биирдии кыттааччы тереппуттэриттэн (сокуоннай

бэрэстэбиитэллэриттэн) о Do анал даннайдарын бэрэбиэркэлээЬиП Оэ
собулэПнэрин толорон регистрация кэмигэр туттарар.

5.3. Кыттааччылары оскуолаттан бэрэстэбиитэл аПалар.
5.4. Кыттааччылар олимпиадаПа уерэнэр пособиелары, электроннай техника 

араас керуПун илдьэ киирэрэ бобуллар.



6. Олимпиада тумуктэрэ
6.1. О топор бэрэрбиэркэлэммит улэлэрин боротокуола олимпиада 

ыытыллыбыт кунугэр эппиэтинэстээх киЬизхэ туттарыллар.
6.2. Боротокуолга баар буолар:
- уерэнээччилэр кылаастарын, оскуоЛаларын, ылбыт бааллара суруллубут бары
кыттааччылар испииЬэкгэрэ;

кыайыылаахтар уонна бириистээх миэстэШэ тиксибит кыттааччылар
испииЬэкгэрэ.
6.3. Олимпиада боротокуолугар дьууллуур субэ чилиэннэрэ илии баттыыллар.
6.4. Олимпиада кыайыылаахтарынан уонна бириистээх миэстэШэ тиксибит 

кыттааччыларынан буолаллар бэйэлэрин параллелларыгар элбэх баалы ылбыт 
уерэнээччилэр.

6.5. Уопсай кыттыбыт оПо ахсааныттан 30% кыайыылаах уонна бириистээх 
миэстэПэ тиксэр, ол иЬигэр кыайыылаах ахсаана уопсай ахсаантан 8%-тан 
урдуе суохтаах.

6.6. Олимпиада тумугэ оскуола сайтыгар тахсар, кыайыылаахтар дипломунан 
наПараадаланаллар, кыттааччыларга туоЬу сурук туттарыллар.

7. Сайааика тутула:

№ О Do толору 
аата (А., А., 
А.А.)

Оскуолата КылааЬ
а

Салайааччы 
(А., А., А.А.)

ДуоЬунаЬа Кыттааччылары 
а Пал ар 

бэрэстэбиитэл 
толору аата 

(А., А., А.А.), 
сибээскэ тахсар 

телефона
1
2
3

Олимпиада буолар сирэ:
Дьокуускай куорат, Петровского уул 6 дьиэтэ; МОБУ СОШ №17.
Эл.почта: school 17@yaguo.ru Олимпиада сайаапката диэн бэлиэлээх ыыта5ыт.

mailto:17@yaguo.ru

