
 

 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АНДРІЇВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА - 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ» 

 ШИРОКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

вул.Державна, 26, с.Андріївка, Широківський район, Дніпропетровська обл., 53760 
тел (05657)2-75-95, е-mileandriivska_szh@ukr.net Код ЄДРПОУ 26239715 

НАКАЗ 

від       жовтня 2018 року                                                № 

 

 Про проведення Всеукраїнських 

 учнівських олімпіад у 2018-2019 н.р. 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади , 

турніри, конкурси з навчальних предметів , конкурси-захисти науково- 

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 

майстерності , затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки , молоді та 

спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099 , зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 року №1112 «Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів у 2017- 2018 н.р.», наказу департаменту освіти і науки від 22.09.2017 

року № 525/0/212-17 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

обласних етапів турнірів з навчальних предметів у 2017-2018 н.р.» , згідно 

наказу відділу освіти та гуманітарної політики  від 28.09.2018 року №419 «Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-2018 н.р» та з метою 

пошуку , підтримки , розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді . 

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

жовтні 2018 року з таких базових дисциплін : українська мова та 

література, англійська мова, правознавство, історія, економіка, 

математика, біологія, географія, астрономія, фізика, хімія, екологія, 

інформатика, інформаційні технології, трудове навчання, російська мова 

та література. 

2. До 26 жовтня 2018 року надати звіт про проведення І етапу олімпіад та 

заявки на участь у ІІ етапі у відділ освіти за зразком. 

3. На ІІ етап олімпіад направити у листопаді – грудні переможців І етапу з 

таких предметів : 

8-11 класи: біологія, українська мова та література, математика, історія, 

фізика, географія,хімія. 

9-11 класи : іноземна мова, правознавство, інформатика, трудове навчання, 

російська мова та література, економіка. 

10-11 класи: технології, астрономія, екологія. 
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4. Затвердити склад журі шкільних олімпіад :  

Суспільно - гуманітарний цикл :  

Голова комісії :            Л.І.Карпець  

Члени комісії:            А.В.Писаренко 

                                      Вчитель, що викладає 

Природничо – математичний цикл :  

Голова комісії :            Л.І.Карпець 

Члени комісії:              А.С.Кривобок 

                                      Вчитель, що викладає 

Російська мова та література 

Голова комісії       Л.І. Карпець  

Члени комісії       О.А.Писаренко 

                              Вчитель, що викладає 

Біологія  9, 10 класи  

Голова комісії            О.А.Писаренко 

Члени комісії             С.А.Кривобок  

                                    Л.І.Карпець 

Біологія 8, 11 класи 

Голова комісії            Л.І.Карпець  

                                     

 

 

5. Сформувати команди та забезпечити та забезпечити участь у ІІ етапі 

відповідних Всеукраїнських олімпіад , призначити супроводжуючих команд 

на районні олімпіади.  

6.членам журі з числа вчителів школи та супроводжуючим на олімпіади 

надати додаткові вихідні в канікулярний час. 

7.Звіт про проведення І етапу олімпіад та заявки на участь у ІІ етапі подати до 

кабінету заступників до 26 жовтня 2018 року 

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально – виховної роботи О.А.Писаренко. 

 

Директор школи               Л.І.Карпець  
 


