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Vec :
Okresné kolo Dejepisnej olympiády - organizačné pokyny.
Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Okresná komisia Dejepisnej olympiády (ďalej DO)
oznamuje základným školám a osemročným gymnáziám v okrese Komárno, že školské kolo
DO treba uskutočniť do 14. 12. 2018.
Postupový kľúč do okresného kola DO je daný pokynmi Slovenskej komisie DO.
Každá škola prihlasuje po realizácii školského kola z každej kategórie 2 žiakov, ktorí sa
umiestnili na prvých dvoch miestach. Žiaci musia byť úspešnými riešiteľmi školského kola
DO.
Najneskôr do 21.12.2018 je potrebné zaslať:
- štatistické údaje o priebehu školského kola v elektronickej podobe (e-mailom):
a) výsledkovú listinu školského kola, z toho počet úspešných ( každú kategóriu
osobitne)
b) vyhodnotenie školského kola
c) prihlášku do okresného kola, podpísanú rodičom a riaditeľom školy
a potvrdenú pečiatkou školy na adresu:

Základná škola
Mgr. Mária Ďurišová
Nám. Konkolyho – Thege č. 2
947 01 Hurbanovo
E-mail: mcalfova@yahoo.com, tel.: 0948 17 90 22, 035 - 760 46 60
Obálku prosíme označiť textom: „Dejepisná olympiáda“.
Všetky potrebné tlačivá a metodické pokyny sú uverejnené na www.olympiady.sk v sekcii DO.
Výsledkové listiny, vyhodnotenia a prihlášky doručené po stanovenom termíne alebo neúplne
vyplnené nebudú akceptované.
Okresné kolo DO sa bude konať dňa 14. 02. 2019 o 09.00 hod. v priestoroch Základnej školy
Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo.
Zasadnutie členov Okresnej komisie DO sa uskutoční 14. 02. 2019 o 7.00 hod. v priestoroch
ZŠ Hurbanovo, Nám. Konkolyho – Thege č. 2.
Toto oznámenie slúži pre členov OK DO zároveň ako pozvánka.
Cestovné žiakom aj pedagogickému dozoru hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám.
S pozdravom
Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru
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