
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

Код ЄДРПОУ 41625530 

 

НАКАЗ 

 

05.11.2021                                         Перечин                                       №55/01-07 

 

Про внесення змін до наказу  

відділу освіти, культури, сім’ї,  

молоді та спорту  Перечинської  

міської ради від 08.09.2021 р. №37/01-07 

«Про проведення І та ІІ етапів  

Всеукраїнських учнівських олімпіад  

із навчальних предметів у 2021/2022  

навчальному році» 

 

Відповідно до п.4.2.4 Статуту відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради, затвердженого рішенням 4 сесії VII 

скликання Перечинської міської ради №254 від 19.04.2018 року  
 
НАКАЗУЮ:  

1.  Внести зміни до наказу відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту  

Перечинської  міської ради від 08.09.2021 р. №37/01-07 «Про проведення І та ІІ 

етапів  Всеукраїнських учнівських олімпіад  із навчальних предметів у 2021/2022  

навчальному році» зміни  та текст Наказу викласти у наступній редакції:  

      «1.        Затвердити: 

1.1. Склад оргкомітету ІІ етапу олімпіад (додаток 2). 

1.2. Кількісний склад учасників ІІ етапу олімпіад (додаток 4). 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти організувати 

проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів (далі - олімпіади) у жовтні 2021 року та забезпечити: 

2.1. Неухильне дотримання Положення і Правил. 

2.2. Подання оргкомітетами І етапу звітів про проведення олімпіад 

із навчальних предметів та заявки на участь команд (додаток 1) до 

оргкомітетів ІІ етапу – до 1 листопада поточного року. 



· 

2.3. Своєчасне відрядження учасників олімпіад відповідно до 

кількісного складу ІІ етапу олімпіад, керівників команд та членів журі на 

ІІ етапі олімпіад у терміни, вказані у додатку 3. 

2.4. Надання пропозицій щодо персонального складу журі ІІ та ІІІ 

етапів олімпіад та фахівців, залучених для підготовки відбірково-

тренувальних зборів із навчальних предметів до 20 жовтня 2021 року 

(взірець додаток 5). 

3. Оргкомітету ІІ етапу олімпіад: 

3.1. Забезпечити: 

3.1.1. Організацію II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів на базі Перечинського ліцею (філія Початкова 

школа) у листопаді-грудні 2021 року (додаток 3), за завданнями, 

розробленими предметнометодичними комісіями для складання 

(вироблення) завдань з навчальних предметів ІІ, ІІІ етапів олімпіад та 

надісланими Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної 

освіти електронною поштою відповідальній контактній особі у день 

проведення олімпіади о 8.00. 

3.1.2. Подання до 25 жовтня 2021 року Закарпатському інституту 

післядипломної педагогічної освіти відомості про контактну особу та 

електронну адресу, на яку надсилатимуться завдання. 

3.2. Надсилання звітів про проведення ІІ етапу, заявок на участь у 

ІІІ етапі олімпіад із навчальних предметів обласному оргкомітету – до    

30 грудня 2021 року на адресу ЗІППО (м.Ужгород, вул.А.Волошина, 35, 

info@zakinppo.org.ua)  та реєстрацію учасників ІІІ етапу олімпіад на 

платформі Google до 8 грудня 2021 року. 

4. Визначити початком проведення ІІ етапу олімпіад із навчальних 

предметів 10.00. 

5. Директору Перечинського ліцею забезпечити належні умови для 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою». 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                                     Ольга БАРЗАК 
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