
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ 

 

08.10.2020                                   с.Миколаївка                                       № 112-ОД 

 

Про проведення І (шкільного) етапу 

учнівських олімпіад у 2020-2021 

навчальному році 

  

 

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 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056, на виконання наказу 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

29.09.2020 № 394-ОД «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році», 

з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу учнів 

Миколаївської сільської ради 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести з дотриманням законодавства України в частині 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, І етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з української мови та літератури, англійської, німецької, 

французької мов, історії, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, 

екології, географії, інформатики, інформаційних технологій, економіки, 

правознавства, трудового навчання в жовтні 2020 року 

2.  Директорам  закладів загальної середньої освіти Миколаївської 

сільської ради:  

2.1. Забезпечити якість і прозорість проведення І (шкільного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

2.2. Забезпечити неухильне дотримання Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-

захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності. 



2.3. Узяти до відома, що завдання І (шкільного) етапу олімпіад готують 

предметно-методичні комісії ЗЗСО, документація і роботи учасників І 

(шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад зберігаються закладах 

загальної середньої освіти упродовж року з дня закінчення олімпіади. 

2.4. До 01 листопада  2020 р. подати у відділ освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради звіти про проведення І етапу  олімпіад і заявки 

на участь команд у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін (додаток 1, 2). 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 

 

 

  



 Додаток  1 

до наказу відділу освіти,  

молоді та спорту 

08.10.2020 № 112-ОД 

 

ЗВІТ 

про проведення у ________________________ І етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з ___________________ у 2020 році 

Класи 
Кількість учасників 

І етапу 

Кількість переможців 

І етапу за ступенями 

І ІІ ІІІ 

6         

7         

8         

9         

10         

11         

Всього         

  

Голова оргкомітету: 

Голова журі: 

Дата: 
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 Додаток  2 

до наказу відділу освіти,  

молоді та спорту 

08.10.2020 № 112-ОД 

 

З А Я В К А 

на участь команди  _________________________ у  ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади  

з ___________________________ у 2020 році 

 

 За рішенням оргкомітету і журі І етапу Всеукраїнської олімпіади на ІІ етап Всеукраїнської олімпіади  направляються такі учні – 

переможці І етапу олімпіади: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові учня 

Число, місяць 

(прописом), 

рік 

народження 

Клас 

навчання) 

Клас, за який 

буде 

виконувати 

завдання на 

олімпіаді 

Місце, 

зайняте на  

І етапі 

олімпіади 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

працівника, який 

підготував учня 

(повністю) 

Додаткова 

інформація 

(комп’ютерна 

мова 

програмування 

тощо) 

        

 

 

 

Керівником команди призначено            ________________________________ (прізвище, ініціали) 

 

Керівник закладу освіти                                                                               ________________________________(прізвище, ініціали) 

 

Голова журі олімпіади             ________________________________(прізвище, ініціали) 

 

 

М.П.        “ ____” _______________20__ р. 
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