
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН  
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск
от февраля 2020 г.

§

О проведении городских олимпиад по якутскому (родному) языку и якутской литературе 
среди обучающихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений

В целях развития интереса к изучению якутского (родного) языка, 
якутской литературы и культуры, выявления и поддержки одаренных детей 
приказываю:

1. Провести 14 марта 2020 года городскую олимпиаду среди 
обучающихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений 
по якутскому (родному) языку на базе МОБУ СОШ №17 и городскую 
олимпиаду по якутской литературе на базе МОБУ НГ «Айыы кыьата».

2. Утвердить положение городской олимпиады по якутскому (родному) 
языку согласно приложению 1 к данному приказу.

3. Утвердить положение городской олимпиады по якутской литературе 
согласно приложению 2 к данному приказу.

4. Директорам школ освободить сопровождающих учителей от основных 
обязанностей с сохранением заработной платы и обеспечить 
безопасность проезда участников олимпиады к месту проведения и 
обратно.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Попову Т.Н.

С приказом озн

На А.К. Семенов

Т.Н. Попова



Приложение №1 к приказу 
Управления образования ГО «город Якутск» 
от « тУ » февраля 2020г № 01-10/ / т  6

2019 -  2020 уерэх сылыгар 
Дьокуускай куорат саха кылаастаах оскуолаларын 

алын кылааИын уерэнээччилэрин икки ардыларыгар ыытыллар. 
“САЙДЫС” тереебут тылы, дойдуну билиигэ вркен ей курэШин балаЬыанньата

1. Уопсай балайыанньалар
1.1. БалаЬыанньа куорат оскуолаларын алын кылаас уерэнээччилэрин икки 

ардыларыгар ыытыллар “САЙДЫС” тереебут тылы, дойдуну билиигэ еркен ей 
курэПин тэрээЬииин, ыытыы бэрээдэгин, кытыннарыы, кыайыылаах уонна 
бириистээх миэстэлэргэ тиксибит хамаандалары быЬаарар.

1.2. вркен  ей курэПэ саха тылын тереебут тыл быЬыытынан уерэтэр 2,3,4 
кылаас уерэнээччилэригэр ыытыллар.

1.3. Быйылгы курэх “Тереебут дойдуга бэриниилээх буолуу” сылыгар, Улуу 
Кыайыы 75 сыллаах убулуейугэр ананар.

2. Сыала, соруктара
2.1. Курэх сурун сыалынан уерэнээччилэр тереебут тылларын, дойдуларын 

ту h у нам билиилэрин, интэриэстэрин, сатабылларын тургутан керуу, 
сайыннарыы.

2.2. Курэх соруктара:
• Саха тылын биридимиэтин уерэтиигэ интэриэЬи уескэтии;
• Талааннаах уерэнээччилэргэ сайдар эйгэни тэрийии;
• Тереебут тылы дириПэтэн уерэтиигэ оПолорго кеПу кетеПуу;
• Тереебут дойду туЬунан билиини кэОэтии.

3. КурэШи ыытыы тэрээЬинэ
3.1. Курэ□ и тэрийэн ыытыыга эппиэтинэстээх -  Дьокуускай куорат 17-с 

нуемэрдээх орто оскуолатын алын кылааЬын учууталларын методическай 
холбоЬугун “Сайдыс” айар белеПе уонна Саха вреспуубулукэтин терут 
оскуолаларын чинчийэр-уерэтэр института.

3.2. Курэх сорудахтара алын кылаас уерэнээчилэригэр аналлаах 
бырагырааммаПа олоПуран, oDo дэгиттэр талаанын, сайдыытын учуоттаан 
оПоЬуллар. ОПоИуллубут сорудахтар курэх буолуон 3 кун иннинэ тэрийэр 
хамыыИыйанан бигэргэтиллэр.

3.3. Кыттыыга сайаапканы биэрии тэрээЬин буолуон 2 нэдиэлэ иннинэ 
саПаланар. Сайаапканы ылыы бутэЬик кунэ -  кулун тутар13 кунэ.

3.4. Курэх кулун тутар 14 кунугэр 10:00 чаастан саПаланар. РегистрациялааЬын 
9:15ч. -  9:45ч. ыытыллар.

3.5. Курэххэ кыттыы иИин хас биирдии кыттааччыттан 100 солк. усунуос 
теленер. УсунуоЬу регистрация кэмигэр туттарыллар.

4. Сорудахтары толоруу “эргийии” бэрээдэгинэн ыытыллар. Хас биирдии хамаанда 
барыта 5 туИумэПи aahap: “Дойдум миэнэ -  Саха сирэ” (вреспуубулукэ 
улуустарын, куораттарын билиини тургутан керуу); “Уос номоШо” (Саха еЬун 
хоЬоонноро, сомоDo домохторо); “Таабырын хонуута”; “Ким да умнуллубат, туох 
да умнуллубат” (ADa дойду Улуу сэриитигэр Саха сириттэн барбыт Сэбиэскэй



Сойуус дьоруойдарынан кроссворд); “вркен  ей” (сэриигэ кыттыбыт буойун
суруйааччылары билиигэ тургутук). Хас биирдии туЬумэПи толорууга 7 мунуутэ
бэриллэр.

5. КурэПи ыытыы кэмигэр тэрийээччилэртэн кабинет иЬигэр 1 эппиэтинэстээх
учуутал баар буолар, 1 учуутал хамаандалары туЬумэхтэринэн сирдиир.

6. Кыттааччылар
6.1. Дьокуускай куорат оскуолаларын саха тылын тереебут тыл быЬыытынан 

уерэтэр 2,3,4 кылаас уерэнээччилэриттэн кытталлар: 2 кылаастан 1 уерэнээччи, 
3,4 кылаастартан -  2-лии уерэнээччи.

6.2. Хас биирдии кыттааччы тереппуттэриттэн (сокуоннай 
бэрэстэбиитэллэриттэн) оПо анал даннайдарын бэрэбиэркэлээЬиН Пэ 
себулэПнэрин толорон регистрация кэмигэр туттарар.

6.3. Кыттааччылары оскуолаттан бэрэстэбиитэл аПалар.
6.4. Кыттааччылар курэххэ уерэнэр пособиелары, электроннай техника араас 

керуПун илдьэ киирэллэрэ бобуллар.
7. У суну ос: хас биирдии кыттаачыттан 100 солк (взноЬу салайааччы туттарар).

8. Курэх тумуктэрэ
8.1. Хамаандалар бэрэрбиэркэлэммит улэлэрин боротокуола курэх ыытыллыбыт 

кунугэр эппиэтинэстээх киЬиэхэ туттарыллар.
8.2. Боротокуолга баар буолар:
- хамаандалар оскуолаларын аата, ылбыт бааллара;
-кыайыылаахтар уонна бириистээх миэстэ □ э тиксибит хамаандалар ааттара.
8.3. Курэх боротокуолугар дьууллуур субэ чилиэннэрэ илии баттыыллар.
8.4. Курэх кыайыылаахтарынан уонна бириистээх миэстэПэ тиксибит 

кыттааччыларынан буолаллар бары туЬумэхтэр тумуктэринэн элбэх баалы 
ылбыт хамаандалар. Баал тэПнэЬэр тугэнигэр бириистээх миэстэПэ хас да 
хамаанда тиксиэн соп.

8.5. Курэх тумугэ оскуола сайтыгар тахсар, кыайыылаахтар дипломунан 
наПараадаланаллар, кыттааччыларга Tyohy сурук туттарыллар.

Сайаапка тутула:

Саха тылын тереебут тыл быЬыытынан уерэтэр 2,3>4 кылаас уерэнээччнлэрнгэр 
ыытыллар саха тылын куораттааПы олнмпнадатыгар кыттарга

САЙААПКА

оскуола кылаас Кыттааччы 
толору аата 
(А., А., А.А.)

Учуутал 
толору аата 
(А., А., А.А.)

Кыттааччылары 
аПалар 

бэрэстэбиитэл 
толору аата 
(А., А., А.А.), 

сибээскэ тахсар 
телефона

Сайаапка moteacher@mail.ru электроннай аадырыска ылыллар. 
БилсиЬэр телефон: 89241686086, 89681511103

mailto:moteacher@mail.ru


Приложение №2 к приказу 
Управления образования ГО «город Якутск» 

от <<Й-У » февраля 2020г№  01-10/ " /г  0

2019-2020 уорэх дьылыгар 
Дьокуускай куорат оскуолаларын алын суЬуо5ун оПолоругар ыытыллар 

Саха литературатыгар олимпиада (куон-курэх) 
балаЬыанньата

1. Уопсай балаИыанньа
1.1. «Саха литературатыгар" олимпиада (салгыы куеп-курэх)оскуолаалынсуЬуе'иун 

о □ олоругар кулун тутар 14 кунугэр, сарсыарда 10 чаастан МОБУ НГ «Айыы КыЬата» 
оскуола □ аыытыллар.
Тэрийээччи: МОБУ НГ «АйыыКыЬата» оскуола алын cyhye□ унучууталлара.
Ыытыллар сирэ: Дьокуускай куорат,203 туолбэ, 33 дьиэтэ.

1.2. Куен -  курэх соруктара:
S  о Пону литература эйгэтигэр киллэрии; кинигэПэ интэриэЬи, ситимнээхтик, тиЬиктээхтик 

ааШар баПаны уескэтии;
S  араас керуШнээх информациянан улэлиир уоруйэхтэри иПэрии;
S  о Пону уус-уран айымньыга сыЬыарыы, айымньыны ааПарга, тылга болПомтолоох 

буолууга иитии;
■S айымньы не □ уо о □ о □ о сиэр-майгы сыаннастарынан сайыннарыы.

2. Куон-курэх ирдэбиллэрэ:
2.1. Куен-курэххэ 2-4 кылаас уерэнээччилэрэ кытталлар;
2.2. Оскуола алын cyhye □ ун кылаастарыттан биирдии о □ о кыттар;
2.3. Кыттааччылар сайаапкаларын кулун тутар 13 кунугэр дылы aiyykyhata@mail.ru 

ыыталлар
2.4. Хас биирдии кыттааччы тереппуттэриттэн (сокуоннай бэрэстэбиитэллэриттэн) обо 

анал даннайдарын бэрэбиэркэлээ!шннэ себулэннэрин толорон регистрация кэмигэр 
туттарар.

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

4. Куон-курэх хаамыыта: Кулун тутар 14 кунэ:
S  09:00-10:00 -  регистрация;
■S 10:00 -  10:30 -  аЬыллыы;
S  10 :30- 11:30 - куен -курэх ;
S  11:30— 13:00 — дьууллуур субэ улэтэ.

5. НаОараадалааЬын:
Кыайыылаахтар дипломунан уонна биЬирэбил суруктарынаннаПараадаланаллар.

6. Усунуос: кыттаачыттан 100 солк (взноЬу салайааччы туттарар)
7. Сайаапка тутула:

№ ODo аата Оскуолата КылааЬа Салайааччы 
А.А.А.

Билсэр
телефона

1 -

2
Дьууллуур субэбэ кыттар учуутал аата:

Билсэр аадырыскыт: 677000, Дьокуускайкуорат, 203 туелбэ, 33 дьиэтэ. 
Тел/факс: 40-10-20, 89246610704 Эл.почта: aivvkyhata@mail.ru

Бары кохтоохтук кыттаргытыгар ьщырабыт!

mailto:aiyykyhata@mail.ru
mailto:aivvkyhata@mail.ru

