
 

 

 
 

УКРАЇНА                                                                                                                           

ДУБРОВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВЕЛИКООЗЕРЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»  

 

   НАКАЗ 

 
 06.01.2020 р.                                         с. Великі Озера                                                          №6 

 

Про підсумки І (шкільного) етапу 

Всеукраїнських предметних олімпіад 

з базових дисциплін у 2019-2020 н.р.  

 

     На виконання  наказу по школі від   2019 №  «Про проведення І 

(шкільного) етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін 

у 2019-2020 н.р.», керуючись річним планом школи, з в період з 08 по 25 

жовтня 2019 р. проведено предметні олімпіади з наступних навчальних 

дисциплін: 

математики –  у 6-11 класах; 

української мови та літератури, фізики, хімії – у 7-11 класах; 

історії, географії, біології, інформатики – у 8-11 класах; 

англійської мови – у 8-11 класах; 

     астрономії – в 11 класі; 

екології  – в 11 класі; 

правознавство - 9-10 класи; 

фізика - 7-11 класи; 

     трудове  навчання - 9-11 класи; 

    російська мова, зарубіжна  літературатура - 8-11 класи. 

     Проведенню олімпіад передувала інструктивно-методична нарада з 

інструктажу голів МО , де було розглянуто питання  про дотримання чинного 

Положення про проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад, про 

необхідність залучення до участі в предметних олімпіадах усіх бажаючих 

учнів, а також про гласність проведення заходу. 

     І етап Всеукраїнських олімпіад пройшов в основному організовано, в 

олімпіадах взяли участь всі бажаючі, вчасно підведені підсумки. В наявності 

всі пакети олімпіадних завдань з базових предметів, протоколи, заявки на 

участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад. 

     Протоколи проведення олімпіад підписані головою журі та членами 

комісії.  



     Активно приймали участь учні НВК в  таких олімпіадах: історія – 12 

учнів, математика – 18 учнів, біологія – 14 учнів, українська мова та 

література – 14  учнів. Менш активну участь взяли учні НВК у олімпіаді з 

хімії – 7 учнів, трудового  навчання - 6 учнів. За результатами проведення 

олімпіад  були  складені протоколи, звіти, проведені робочі лінійки.  Всі 

олімпіади пройшли відповідно до графіку.         

    Після підведення усіх результатів, закладом своєчасно подаються заявки 

на участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

     Загалом проведення шкільного етапу Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін пройшло на  достатньому  рівні. 

     Призові  місця  у  ІІ  турі  предметних  олімпіад  з  базових  дисциплін   

посіли: - ІІ м.(екологія- 10 клас, Ніколайчук  Діана) 

      Виходячи із зазначеного вище, 

                                        

НАКАЗУЮ: 

 

    1.  Керівникам предметних МО, вчителям – предметникам: 

          1.1. Взяти до уваги та не допускати визначених помилок при 

проведенні  олімпіад. 

1.2. Активізувати роботу щодо підготовки переможців шкільного етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад до участі в районному етапі 

Всеукраїнських  олімпіад з базових дисциплін. 

2.  Заступнику директора з  навчально-виховної роботи                                

Леоновець  О.М.: 

  2.1 Посилити контроль за проведенням І шкільного етапу олімпіад з 

базових дисциплін та за веденням документації (вчасне  заповнення 

протоколів, перевірку робіт). 

  2.2. Заслухати звіти керівників МО на засіданні методичної ради 

школи. 

  2.3. Продовжити вивчення досвіду роботи вчителів, учні яких стали 

призерами олімпіад. 

  2.4. Проаналізувати хід та результати проведення І шкільного етапу 

олімпіад,  результати заслухати на нараді при директору.  

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                  Марія ХАРКЕВИЧ 
З наказом ознайомлені: 

Леоновець О. М. 

Павлосюк І. М. 

Максимович С. І. 

Павлосюк Н. М. 

Котяй Н. С. 

Кузко Т. М. 

Яковець Н. В. 

Кузьмич О. М. 

Максимович Н. О. 

Яцута І. С. 

Жалко М. В. 

 

 

 


