
 

 

 

 

УКРАЇНА 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Адреса: 09000 м.Сквира, Богачевського, 55. Тел. 5-25-75. e-mail:skvyravo@ukrpack.net 

 
 

НАКАЗ 

29.09.2010 р.           № 203 

 

Про проведення І та ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових дисциплін в 2010-2011 н.р. 

 

З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, 

відповідно до “Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових та спеціальних 

дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової 

майстерності”, затвердженого наказом Міністерства освіти України №305 від 18.08.98 р. та 

відповідно до наказу Головного управління освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації “Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад  у 2010/2011 

н. р.» № 277 від 28 вересня 2010р. та з метою створення належних умов для виявлення і 

підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів та природних обдаровань 

 

    НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам загальноосвітніх навчально-виховних закладів: 

1.1.Провести І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у жовтні 2010 

року за завданнями, розробленими шкільними методичними об’єднаннями. Будь-які 

обмеження права участі школярів у І етапі олімпіад забороняються. 

1.2.Підготувати звіти про проведення І етапу (форма 1) й заявки на участь у ІІ етапі олімпіад 

(форма 2) та подати їх до районного методичного кабінету до 25 жовтня 2010 року. 

Кількісний склад команд для участі в ІІ етапі олімпіад визначити відповідно до додатку 1. 

2.Районному методичному кабінету ( Корбут Л.А.): 

2.1.Здійснити організаційне забезпечення проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін у терміни, визначені графіком за завданнями, розробленими 

Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів (додаток 2). 

2.2.Підготувати звіти про проведення ІІ етапу й заявки на участь у ІІІ етапі та подати їх до 

Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів до 24 грудня 

2010 року. 

3.Затвердити склад оргкомітету та склад журі ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін (Додатки 4, 5). 

3.Централізованій бухгалтерії відділу освіти здійснити фінансування згідно з кошторисом 

(Додаток 3). 

4.Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу районним методичним кабінетом 

Л.А.Корбут. 

 

 

Начальник відділу освіти    О.В.Заболотний 

 

З наказом ознайомлена:    ( Л.А. Корбут ) 

 

 



 

   Додаток 2 

   до наказу №203 

   по відділу освіти  

   Сквирської РДА 

   від 29.09.2010 р. 

 

 

Графік 

проведення ІІ етапу (районного) 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

у 2010-2011 н.р. 

 

№ Дата 

проведення 

Дисципліна  Класи, учні 

яких 

беруть участь 

у ІІ етапі 

1.  06/11/10 Образотворче мистецтво 6-11 

2.  07/11/10 Українська мова та літ 7-11 

3.  13/11/10 Біологія 8-11 

4.  14/11/10 Іноземні мови 8-11 

5.  20/11/10 Математика 6-11 

6.  21/11/10 Географія 7-11 

7.  27/11/10 Історія 8-11 

8.  

28/11/10 

Трудове навчання 

Екологія 

9, 11 

10-11 

9.  04/12/10 Фізика 7-11 

10.  05/12/10 Хімія 8-11 

11.  

11/12/10 

Основи правознавства  

Астрономія 

9-11 

10-11 

12.  12/12/10 Зарубіжна література 7-11 

13.  

18/12/10 

Основи інформатики 

Педагогіка і психологія 

8-11 

11 

14.  

19/12/10 

Основи економіки 

Російська мова і літ-ра 

9-11 

9-11 

 

Початок проведення олімпіад о 9 годині. 

 

Місце проведення: 

Сквирська ЗОШ І-Ш ст. №3 – щосуботи; 

Сквирський ліцей – щонеділі. 
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