
 

Комунальний заклад освіти  

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1  

І – ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради  

Дніпропетровської області» 

і.к. 35637999 
Міністерство освіти і науки України 

Відділ освіти 

Солонянської районної державної адміністрації 

                                                            НАКАЗ 

11.10.2012 року                                                                                        № 286  

   Про організацію та проведення учнівських олімпіад (шкільний тур) із 

базових навчальних предметів у 2012-2013 навчальному році 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 14 серпня 2012 року №916, наказу головного управління освіти і 

науки № 770/0/212-12  від 24.09.2012 року «Про проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів у 2012/2013 навчальному році», наказу 

районного відділу освіти Солонянської районної державної адміністрації 

№397-б від 08.10.2012 року та відповідно до Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 22 серпня 2011 року № 1099  з метою 

пошуку, підтримки, розвитку творчо обдарованої молоді 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити організаційний комітет по підготовці та проведенню 

учнівських олімпіад (шкільний тур) із базових навчальних предметів у 

2012-2013 навчальному році у такому складі: 

1.1. Голова організаційного комітету: 

1.1.1.заступник директора школи з навчально-виховної роботи Чащіна В.О. 

1.2. Члени організаційного комітету: 

 заступник директора школи з навчально-виховної роботи 

Миргородська Л.М., 

 голова піклувальної ради закладу Скоропад О.О. (за згодою),  



 керівник шкільного методичного об’єднання вчителів української 

мови та літератури – Баглай В.Г.,   

 керівник шкільного методичного об'єднання вчителів англійської 

та російської мови, світової літератури Дубовик Ю.П., 

 керівник шкільного методичного об’єднання вчителів математики 

та фізики – Земляна Т.І.,  

 керівник шкільного методичного об’єднання вчителів 

інформатики, технологій та трудового навчання - Величко І.О.,  

 керівник шкільного методичного об’єднання вчителів хімії, 

біології, географії та економіки – Сташкова В.Д., 

 керівник шкільного методичного об’єднання вчителів історії та 

правознавства – Черевата Н.А.,  

 керівник шкільного методичного об’єднання вчителів фізичної 

культури та захисту Вітчизни – Якименко Н.Д.,  

 керівник шкільного методичного об’єднання учителів початкових 

класів Скулінець Г.В., 

 завідуюча шкільною лабораторією нових інформаційних 

технологій навчання Бондар О.М.,  

 член ради закладу учениця 10А класу Жищук Аліна 

2. Затвердити Положення про проведення предметних олімпіад 

(шкільний тур) із базових навчальних предметів у 2012-2013 

навчальному році (додається). 

3. Затвердити графік проведення предметних олімпіад (шкільний 

тур) із базових навчальних предметів у 2012-2013 навчальному 

році (відбірний тур, творча частина, додаються). 

4. Затвердити склад журі по перевірці робіт і проведенню підсумків 

предметних олімпіад (шкільний тур) із базових навчальних 

предметів у 2012-2013 навчальному році (додається). 

5. Організаційному комітету: 



5.1. Погодити єдині вимоги щодо структури завдання по кожному 

предмету. 

5.2. За участю членів методичної ради забезпечити своєчасну 

підготовку та тиражування матеріалів для проведення предметних 

олімпіад (шкільний тур). 

5.3. Забезпечити оперативне висвітлення проміжних та кінцевих 

результатів виконання завдань учнівських олімпіад (шкільний тур) 

із базових навчальних предметів у 2012-2013 навчальному році на 

інформаційному стенді школи, шкільному сайті, у шкільній 

малотиражній газеті «Пульс школи». 

5.4. Підготувати довідку «Про організацію, проведення та підсумки 

учнівських олімпіад (шкільний тур) із базових навчальних 

предметів  у 2012-2013 навчальному році» на засідання 

педагогічної ради школи. 

5.5. Спільно з батьківським комітетом школи, піклувальною радою 

забезпечити моральне та матеріальне заохочення переможцям та 

призерам учнівських олімпіад (шкільний тур) із базових 

навчальних предметів. 

5.6. Координацію за виконанням даного наказу покласти на 

заступників директора школи з навчально-виховної роботи Чащіну 

В.О., Миргородську Л.М. Контроль залишаю за собою. 

 

                                        

Директор школи:                                                                    Н.О.Шерстюк                                                                                               

 

 

 


