
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

28.12.2021                                             с.Миколаївка                                № 165-ОД

Про участь учнів Миколаївської 
сільської ради у ІІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад  
з навчальних предметів  у 2021/2022 
навчальному році  

На  виконання  наказу  Департаменту  освіти  і  науки  Сумської  обласної
державної адміністрації від 21.12.2021 №  664-ОД «Про проведення ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області у
IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2021/2022 навчальному році» та
з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 

НАКАЗУЮ:  
1. Директорам Лікарського НВК (Крамаренко А.І.), Миколаївського НВК

(Воді А.О.):
1.1  Забезпечити  участь  у  ІІІ  етапі  учасників  Всеукраїнських  учнівських

олімпіад з географії – 1 чол. з Лікарського НВК, з інформаційних технологій
– 1 чол. з Миколаївського НВК; організувати поїздку учнів (список додається)
до м. Суми (реєстрація відбудеться в комунальному закладі Сумський обласний
інститут  післядипломної  педагогічної  освіти  за  адресою:  вул.  Римського-
Корсакова, 5) відповідно до графіку (додається);

1.2.  Забезпечити  своєчасне  прибуття команд учнів  на реєстрацію до КЗ
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (у супроводі
керівника) – не пізніше, аніж за 1 годину до офіційно вказаного часу заїзду;

1.3.Призначити  керівниками  команд  вчителів  з  числа  педагогічних
працівників школи, які будуть супроводжувати учнів до м. Суми і у зворотному
напрямку.  Покласти  на  них відповідальність  за  збереження життя  і  здоров'я
учнів  в  дорозі  та  під  час   проведення  олімпіад  згідно  з  Положенням  про
організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і
закладах  освіти  та  повідомляти  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївського  сільської  ради  (Геращенко  М.  П.  0669124341)  до  08:30
кількість фактично прибуваючих учнів у день заїзду;

1.4. Провести  інструктаж  керівників  команд  щодо  дотримання  програм
олімпіад, особистої відповідальності за безпеку життя, здоров'я учнів-учасників



дітей у дорозі та протягом усього періоду перебування на ІІІ етапі олімпіад у
м. Суми;

1.5. Забезпечити  наявність  у  керівників  команд  повного  комплекту
документів  (оригінал  заявки,  звіт,  паспорт  або  свідоцтво  про  народження,
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, учнівський
квиток  та  копії  їх  сторінок,  копію  першої  сторінки  паспорта  учителя,  який
підготував  учня  до  олімпіади,  довідку  про  епідоточення,  дозвіл  на  обробку
персональних даних і здійснення фото та відео зйомки, аудіо запису або згоду
на обробку власних персональних даних (для повнолітніх осіб), відтиск печатки
з правильною назвою закладу загальної середньої освіти, а також наявність в
учнів-учасників  олімпіад  та  керівників  команд  COVID-сертифікату  про
вакцинацію або  дійсного  ПЛР-тесту  та   дотримання ними протиепідемічних
заходів та масочного режиму).

2. Провідному  спеціалісту  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
(Геращенко М.П.):

2.1.Підтверджувати  кожного  дня  (до  9.00),  у  т.ч.  у  вихідні,  кількість
фактично  прибуваючих  учнів  у  цей  день  на  реєстрацію  до  КЗ  Сумський
обласний інститут педагогічної післядипломної освіти.

2.2. Узагальнити інформацію про результати участі учнів закладів освіти
Миколаївської  сільської  територіальної  громади у  ІІІ  (обласному)  етапі
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад   з  навчальних  предметів  у  2021/2022
навчальному році до 28.02.2022.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту                                                              Наталія МАКШЕЄВА

З наказом ознайомлена:
__________   ___________   М.П. Геращенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділ освіти,
молоді і спорту
Миколаївської сільської ради
28.12.2021 № 165-ОД

Список
учасників  ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних

предметів від закладів загальної середньої освіти 
Миколаївської сільської територіальної громади

№
 з/п

Прізвище, ім’я та 
по батькові учня

Число,
місяць

(прописом),
рік

народження

Назва закладу освіти Клас

Клас, за
який буде

виконувати
завдання на

олімпіаді

Місце,
зайняте

на 
ІІ етапі

олімпіади

Прізвище, ім’я та
по батькові

працівника, який
підготував учня

(повністю)

1
1

Бізюк Марія
Олександрівна

28 червня
2005 року

Лікарський
навчально-

виховний комплекс
«загальноосвітня

школа І-ІІІ
ступенів –

дошкільний
навчальний

заклад»
Миколаївської
сільської ради

Сумського району
Сумської області

11 11 І
Усик Олена

Володимирівна

2
2

Нагорний
Назар

Валерійович

06 липня
2005 року

Миколаївський
навчально-

виховний комплекс
«загальноосвітній
навчальний заклад

– дошкільний
навчальний

заклад»
Миколаївської
сільської ради

Сумського району
Сумської області

11 11 І
Макарець

Володимир
Іванович


