
КОМУНАЛЬНИЙ   ЗАКЛАД 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

«ЛІЦЕЙ  №142 ІМЕНІ П’ЄРА ДЕ КУБЕРТЕНА» 

ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ   РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

        12.11.2020                                          м. Дніпро                                               № 218 

 

Про  підсумки  проведення І (шкільного) етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з навчальних предметів   

 

        Відповідно до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України від 

24.09.2020 р. №1175  «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів з навчальних предметів у 2020-2021 навчальному році»,  наказу 

департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від  06.10. 

2020 р. №453/0/212-20  «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

обласних етапів турнірів з навчальних предметів у 2020-2021 навчальному 

році» та  згідно  з  річним  планом  роботи  школи,  з  метою  виявлення  

обдарованих  учнів  з  10  по  30 жовтня 2020 року   були  проведені  шкільні  

олімпіади  з  основних  предметів  базового  компоненту. Враховуючи 

особливості адаптивного карантину у регіоні та на підставі чинних нормативно-

правових актів і рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України 

олімпіади проводились у режимі on-line. 

Вчителями-предметниками  були  складені  та  затверджені  на  

засіданнях  предметних  комісій  олімпіадні  завдання. До  складу  журі  

ввійшли  досвідчені  вчителі. Перевірку робіт здійснювали фахівці предметних 

методичних комісій ліцею, результати перевірки відображені в звітах про 

проведення шкільних олімпіад.  

В олімпіадах взяв участь 331 учень: 

з української мови та літератури – 46 учнів; 

з математики –  57 учнів;  

з  зарубіжної літератури – 28 учнів; 

з хімії –12  учнів; 

з біології – 42 учні; 

з фізики – 12 учнів; 

з географії –10  учнів; 

з англійської мови – 11 учнів; 

з історії –25  учнів; 

з правознавства –5  учнів; 

з трудового навчання –  13 учнів; 

з обслуговуючої праці -5 учнів; 

з інформаційних технологій – 12 учнів; 

з мистецтва – 32 учні; 



з музики –  21 учень. 

 Найбільша кількість учнів була задіяна вчителями    Скибою Л.П., ( 6 

класи, українська мова), Безсмольною К.Г. (5 класи, математика), Полішко 

О.М., Зінченко В.В. (інформатика), Петлюрою Г.В. (біологія), Діяконом Д.В. 

(мистецтво). 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відзначити  хорошу  організаційну  роботу  керівників  предметно- 

методичних  комісій   СкоробогатовоЇ О.А., Савенко І.В.; вчителів-

предметників  Скиби Л.П., Фурсової А.М., Діякона Д.В., Петлюри Г.В., 

Безсмольної К.Г., Ніколаєвої К.С., Полішко О.М., Зінченко В.В., Треб Л.В. 

щодо  підготовки  та  проведення  шкільних  олімпіад. 

2. Керівникам  предметно- методичних  комісій  ліцею розглянути  та  

проаналізувати  на  відповідних  засіданнях  роботу  кожного  вчителя  щодо  

організації  роботи  з  обдарованими  дітьми. 

Відповідальні:  керівники  методичних                             листопад  2020 р. 

                           комісій  

3. Підсумки  шкільних  олімпіад  висвітлити на шкільному сайті. 

Відповідальна:  заст. директора  з  НВР                                          до  10.11.2020 р. 

                           Іванова  С.А. 

4.Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника  директора  

з  навчально-виховної  роботи  Іванову  С.А. 

 

Директор    ліцею                                               Л.В.Хмеленко 

 

З  наказом  ознайомлена:  

заступник  директора  з  НВР                                              С.А.Іванова   


