
У К Р А Ї Н А
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ ОДЕСЬКИЙ РАЙОН

ЧОРНОМОРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

27.10.2022                                            м. Чорноморськ
№ 401

Про проведення ІІ
етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад у
2022/2023 н.р.

Відповідно до Положення  “Про Всеукраїнські учнівські олімпіади”,
Положення про проведення учнівських олімпіад в Одеській області,   річного
плану роботи відділу освіти та на виконання міської цільової програми роботи з
обдарованою молоддю,  наказу Міністерства освіти і науки України від
03.10.2022р. № 883  "Про проведення всеукраїнських учнівських олімпіад і
турнірів з навчальних предметів у 2022-2023 н.р.», наказу Департаменту освіти і
науки ОДА від  05.10.2022р. № 77/ОД  “Про організацію виконання наказу
МОНУ від  3.10.2022 №883”, враховуючи умови організації освітнього процесу
під час правового режиму воєнного стану,  з метою пошуку,  підтримки і
розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді
НАКАЗУЮ:

⦁ Провести ІІ  (міський)  етап всеукраїнських учнівських олімпіад з  9
базових дисциплін   (  української мови та літератури,  історії,  англійської мови,
математики,  фізики,  географії,  хімії,  біології,  інформатики)  орієнтовно
30.11.2022  — 10.12.2022  з дотриманням законодавства України в частині
забезпечення заходів безпеки, пов’язаних із запровадженням правового режиму
воєнного стану в Україні,  запобігання поширенню на території міста гострої
респіраторної хвороби COVID-19.

⦁ Центру професійного розвитку педагогічних працівників  (Людмила
Адаменко):

2.1.  Визначити   форму,  місце та час проведення олімпіад з кожного
предмета,  виходячи із кількості учасників за заявками від закладів загальної
середньої освіти.

2.2.  Для належного методичного забезпечення,  підготовки олімпіадних
завдань утворити предметно-методичні комісії.

2.3.  Забезпечити вирішення організаційних питань,  підготувати накази
про проведення кожної предметної олімпіади: закріпити за закладами загальної
середньої освіти вчителів-предметників,  які відповідають за організацію та
проведення олімпіади,  затвердити список експертної групи для перевірки
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олімпіадних  робіт.
2.4. Провести наради професійних спільнот вчителів за галузями освіти з

метою підготовки та організованого проведення ІІ етапу предметних олімпіад
2.5. Призначити відповідальними за проведення міських олімпіад з

базових  дисциплін консультантів ЦПРПП.
2.6. Звіти про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та

заявки на участь у ІІІ етапі надіслати за встановленою формою до КЗВО
“Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради” до 25 грудня
2022 року.

⦁ Керівникам закладів загальної середньої освіти:
3.1. Сприяти проведенню ІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад,

створити необхідні умови для проведення олімпіад, за необхідністю виділити
кабінет інформатики або інші навчальні кабінети для проведення олімпіад.

3.2. Направити переможців та призерів  шкільних олімпіад (орієнтовно
по 2 учні від паралелі). Орієнтовні заявки на участь надіслати до ЦПРПП до 10
листопада 2022 року.

3.3. Забезпечити чергування адміністрації під час проведення олімпіад.
3.4. Сприяти роботі вчителів, які за наказом залучені до проведення

олімпіад.

⦁ Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальниця  відділу освіти Лілія АЛЕКСЕЙЧУК
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Людмила Адаменко
5-61-42
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