
 

УКРАЇНА 

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 

 

від 02.11.2021 р.                             м. Погребище                                № 123 

 

Про проведення ІІ етапу 

олімпіад для учнів 3 – 4 класів 

 

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 22.09.2011р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

17.11.2011р. 1318/20056, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого 

потенціалу учнів початкової школи,  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести ІІ етап олімпіад для учнів початкових класів (3 – 4 класи) за 

завданнями відділу освіти: 

з математики – 14.11.2021р. 

з  інтегрованого курсу «Я досліджую світ» –  21.11.2021р. 

2. Затвердити склад оргкомітету,  журі  для перевірки завдань та умови      

        проведення олімпіад, що додається.  

3. Директорам ЗЗСО: 

   3.1. Подати звіти про проведення І етапу та заявки для участі в ІІ етапі               

до11.11.2021р. 

       3.2. Надати членам  оргкомітету та журі два вихідні дні у канікулярний  

               період. 

4. Директору комунального закладу «Погребищенський  заклад загальної 

        середньої освіти І – ІІІ ступенів № 2 Погребищенської міської ради  

        Вінницького району Вінницької області»Журавльовій М.І. забезпечити   

        умови проведення олімпіади. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста  

відділу освіти Погребищенської міської ради Мамчур Є.І. 

 

Начальник відділу освіти ПМР А.ТИМОЩУК 

 

  З наказом ознайомлена:                                            Є.МАМЧУР 



                                                                  Додаток 1 

до наказу  

                                                                  від 02.11.2021р.№123 

 

                                  Склад оргкомітету 

          по проведенню ІІ етапу олімпіад для учнів початкових класів: 

 

1. ЛіневичТ.М.- консультант комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівниківПогребищенської міської ради   

Вінницького району Вінницької області»- голова оргкомітету; 

2. Куніцька Л.М. –керівник спільноти вчителів початкових 

класів,вчитель початкових класів комунального закладу 

«Погребищенський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 

2Погребищенської міської радиВінницького району Вінницької 

області»- член оргкомітету. 

 

                                                                  Додаток 2 

до наказу  

                        від  02.11.2021р.№ 123 

 

                                Склад журі конкурсу 

по проведенню ІІ етапу олімпіад для учнів початкових класів: 

 

1. Кобилянська Н.О. – заступник директора комунального закладу 

«Погребищенський  опорний заклад середньої освіти І – ІІІ ступенів  

№ 1 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької  

області» - голова журі; 

2. Луценко Л.П. –вчитель початкових класів комунального закладу   

      «Погребищенський  опорний заклад  середньої освіти І – ІІІ ступенів № 1  

Погребищенської міської ради   Вінницького району Вінницької області»-    

       член журі; 

3. Луцька О.П.- вчитель початкових класів комунального закладу 

«Гопчицький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ 

ступенівПогребищенської міської ради   Вінницького району Вінницької 

області » - член журі; 

4. Корольчук С.І. -вчитель початкових класів комунального закладу 

«Степанківський  заклад загальної середньої освіти І – ІІІ 

ступенівПогребищенської міської ради   Вінницького району Вінницької 

області »- член журі; 

5. Панасюк Н.Г.-вчитель початкових класів комунального закладу 

«Погребищенський  заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів№ 4 

Погребищенської міської ради   Вінницького району Вінницької області » 

- член журі. 

 

 

 

  



 

 

Додаток 3 

                                                                      до наказу відділу освіти 

                                                                      від 02.11.2021р. № 123 

                                       Умови 

проведення ІІ етапу олімпіад для учнів початкових класів 

 

1. До участі в олімпіаді запрошуються учні 3 – 4 класів, переможці 

шкільних олімпіад, які проводяться щорічно в жовтні місяці. 

2. Кожна школа представляє на олімпіаду не більше одного учня з 

кожного класу. 

3. Переможцями ІІ етапу олімпіад  вважати учасників, які  виконали  не 

менше ніж третину  від максимально можливої сумарної кількості  

балів. 

4. Реєстрація учасників о 9.30 

5. Початок олімпіади о 10.00 

6. Тривалість виконання завдань- одна астрономічна година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


