
 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА МИРОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МИРОПІЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ» 

РОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Н А К А З 

 

09.10.2020 року                                                                                            № 165-А 

 

Про організацію та проведення 

І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з навчальних дисциплін у 2020 – 2021 н.р. 

 

На виконання наказу МОН України № 1175 від 24.09.2020 року «Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів у 2020 – 2021 н. р.» та відповідно 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, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17.11.2011 р. за № 1318/20056, листа 

Житомирського ОІППО від 29.09.2020№ 03.7-478, листа В.о.селищного 

голови, секретаря ради  Т. А. Євсеєнко №929 від 29.09.2020 «Про організацію 

учнівських предметних олімпіад у 2020/2021 навчальному році» та з метою 

пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести в жовтні 2020 року І етап олімпіад з базових дисциплін 

(української мови та літератури, іноземних мов, історії, математики, біології, 

екології, географії, хімії, фізики, астрономії, інформатики, трудового 

навчання). 

2. Затвердити графік проведення І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад (додаток1). 

3. Вчителям-предметникам: 

3.1. Залучати до участі всіх бажаючих учнів гімназії. Будь-які обмеження 

права участі учнів у І етапі олімпіад з базових дисциплін забороняються. 

3.2. Забезпечити проведення учнівських олімпіад згідно з графіком. 

3.3. При проведенні І етапу олімпіад можливе використання матеріалів з 

освітніх проектів «На урок», «Всеосвіта» тощо. 

3.4. Забезпечити оформлення відповідної документації (протоколи, звіти) 

та збереження матеріалів олімпіад. 

3.5. Надати до 29.10.2020 р. звіти про результати проведення олімпіад 

заступнику директора з навчально-виховної роботи Яцковій І. В. (додаток 2) 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Яцковій І. В.: 

4.1. Забезпечити до 12 жовтня 2020 року наявність завдань для 

проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 



 

4.2. Проаналізувати результати І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, підготувати до 01 листопада 2020 року проект наказу за наслідками 

його проведення. 

4.3. Сформувати та подати до відповідного органу освіти звіт про І етап 

та заявку для участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад до 

01.11. 2020 року. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ОНЗ «Миропільська гімназія»                                С. В. Власюк 

 

З наказом ознайомлена:                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Графік проведення І етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  

на 2019/2020 н.р.  

 

№ 

п/п 

Предмет Дата 

проведення   

1.  Географія  12.10.2019 

2.  Біологія 13.10.2019 

3.  Економіка  13.10.2019 

4.  Інформаційні технології  15.10.2019 

5.  Математика  16.10.2019 

6.  Екологія 19.10.2019 

7.  Астрономія  19.10.2019 

8.  Хімія  20.10.2019 

9.  Українська  мова та література 21.10.2019  

10.  Інформатика 22.10.2019 

12. Німецька мова 22.10.2019 

 13. Історія  23.10.2019 

14. Англійська мова 26.10.2019  

15. Правознавство  27.10.2019 

16. Трудове навчання  27.10.2019 

17. Фізика 27.10.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


