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Наказ 

від 11.10.2021 року 

Про проведення І етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів 

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 22.09.2011 р. № 1099 та на виконання наказу 
управління освіти Чернівецької міської ради № 294 від 06.10.2021 року, 

Наказую: 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів за графіком. 

№ 
п/п 

Назва предмета Клас Дата Відповідальний 

1. Українська мова та 
література 

10-11 18.10- 19.10 Дзерик М.В. 
Мільовська В.Л 

2. Англійська мова 10-11 19.10-20.10 Андріюк Н.В. 

3. Математика 10-11 18.10,21.10 Гирасимюк 1.1. 

4. Інформаційні 
технології 

10-11 20.10-21.10 Косяченко С.В. 

5. Фізика, 
астрономія 

10-11 
10-11 

19.10-20.10 Косяченко С.В. 

6. Біологія 10-11 
10-11 

20,10, 22.10 Городчук Т.В. 

7. Хімія 10-11 20.10-21.10 Соломон О.М. : 

8. Географія 10-11 21.10 Ходан Г.Д. 

9. Історія 10-11 
10-10 

18.10-19.10 Філіпчук О.М. 

10. Трудове навчання, 
технології 

10-11 22.10-23.10 Чаховська А.М 
Мурмилик І.В. 

11. Зарубіжна література 10-11 18.10- 19.10 Дзерик М.В. 
і 



2 Провести І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів за завданнями рекомендованими ІГШОЧО або складеними 
вчителями - предметниками та затвердженими директором ліцею-інтернату. 

3. Затвердити: 
3.1. Склад організаційного комітету (додаток 1 у. 
3.2. Склад журі І етапу предметних олімпіад (додаток 2). 

4. Вчителям - предметникам: 
4.1. До 18.10.2021 року подати директору на затвердження завдання І етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 
4.2. До 23 жовтня 2021 року надіслати в заклади, які визначені місцем 
проведення олімпіади (українська мова та література, географія)'паперовий 
варіант звіту про проведення І етапу та паперовий варіант заявки на участь у 
II етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, а також забезпечити 
електронну реєстрацію учасників олімпіад у Google-таблицях; до 01.11.2021 
року решта навчальних предметів. 
4.3. Сформувати ліцейні команди для участі в,II етапі з числа переможців І 
етапу по 1 ліцеїсту від кожної паралелі з кожного предмета. 
4.4. Із переможцями шкільних предметних олімпіад провести підготовчу 
роботу до їх участі у II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів. 
5. Заступнику директора з НВР Чумаку В.М. проаналізувати до 06.01.2022 
року результати І-ІІ етапів і подати пропозиції щодо заохочення переможців 
та їх учителів-предметників. 
6. Компенсувати вчителям, які залучаються до проведення олімпіад, роботи в 
журі, відпрацьований час у канікулярний період. 
7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 
навчально-виховної роботи Чумака В.М. ^ 

Директор ліцею-інтернату 

Виконавець: 
С->-Заст. директора з НВР 

їумак В.М. 

Сергій СТУКАЛО 


