
ХОТІНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ХОТІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
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НАКАЗ
«11» вересня 2018                                                                                      № 100-ОД

смт. Хотінь

 
                                       

Про  проведення  І-ІІ  етапів
Всеукраїнських  учнівських
олімпіад  з  навчальних
предметів  у  2018/2019
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  від  22.09.2011  №  1099,  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції  України  17  листопада  2011  року  за  №  1318/20056,  на  виконання
наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  02.08.2018  №  849  «Про
проведення  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  і  турнірів  з  навчальних
предметів  у  2018/2019  навчальному  році»,  наказу  Департаменту  освіти  і
науки Сумської ОДА від 23.08.2018 № 504-ОД «Про  проведення І-ІІ етапів
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  навчальних  предметів  у  2018/2019
навчальному  році»,  з  метою  пошуку,  підтримки,  розвитку  творчого
потенціалу обдарованої молоді
НАКАЗУЮ:

1. Провести І та ІІ етапи  Всеукраїнських учнівських олімпіад у жовтні-
грудні 2018 року.

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
1) Забезпечити проведення І етапу 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,  російської  мови  та
літератури, трудового навчання в жовтні 2018 року.
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2)  Проаналізувати  результати  І  етапу  Всеукраїнських  олімпіад,  ужити
заходів  щодо  поліпшення  організаційного,  науково-методичного  рівнів  його
проведення.

3)  Звіт  про  результати  І  етапу  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з
навчальних предметів, заявку на участь у ІІ етапі надати до 06.11.2018 відділу
освіти Хотінської селищної ради (додатки 1, 2).

 3. Методичному кабінету відділу освіти: 
2)  Проаналізувати  результати  І  та  ІІ  етапів  Всеукраїнських  олімпіад,

ужити заходів щодо поліпшення організаційного, науково-методичного рівнів
їх проведення.

3) Звіт про результати І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних  предметів,  заявку  на  участь  у  ІІІ  етапі  надати  до  28.12.2018
Комунальному закладу Сумської  обласної  ради Сумський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти (додатки 1, 2).

 4. Витрати на проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів віднести за рахунок коштів місцевих бюджетів.

5.  Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  методиста
методичного кабінету відділу освіти Хотінської селищної ради Лохоню Л.Л..

Начальник відділу освіти                                                                   А.В. Іванченко

З наказом ознайомлені: 
«______» _________________ 2018 року _________________ Л.Л. Лохоня   

                                           

Інна Гула 
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