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Про проведення учнівських 

олімпіад із базових дисциплін 

серед учнів 2-А класів закладів 

загальної середньої освіти 

Миколаївської області

Відповідно до пункту 6, підпункту 13 пункту 11 Положення про 

департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови Миколаївської обласної державної 

адміністрації від 21 червня 2018 року № 257-р (зі змінами), з метою створення 

належних умов для раннього виявлення та розвитку обдарованих і здібних 

дітей молодшого шкільного віку

НАК АЗ УЮ:

1. Провести учнівські олімпіади із базових дисциплін серед учнів 

2-4 класів закладів загальної середньої освіти Миколаївської області (далі -  

Олімпіади) у такі терміни:
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перший етап (шкільний) -  з 11 до 16 березня 2019 року;

другий етап (на рівні районів, міст, об’єднаних територіальних громад) -  

06 квітня 2019 року;

третій етап (обласний) -  20 квітня 2019 року.

2. Затвердити Положення про учнівські олімпіади з базових дисциплін 

серед учнів 2-4 класів закладів загальної середньої освіти Миколаївської 

області (далі -  Положення про обласні учнівські олімпіади з базових дисциплін 

серед учнів 2-4 класів), що додається.

3. Миколаївському обласному інституту післядипломної педагогічної 

освіти (Шуляр В. І.):

1) ознайомити начальників управлінь, відділів освіти міських рад, 

районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 

керівників інтернатних закладів освіти з Положенням про учнівські олімпіади з 

базових дисциплін серед учнів 2-4 класів;

2) провести третій етап Олімпіад із української мови та літературного 

читання, іноземної мови, математики, природознавства, курсу «Я у світі» серед 

учнів 4 класів на базі Миколаївської спеціалізованої школи 1 ступеня № 59 з 

поглибленим вивченням іноземної мови;

3) забезпечити належний організаційний та науково-методичний рівні 

проведення третього етапу Олімпіад;

4) забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації.
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4. Начальникам управлінь, відділів освіти міських рад, районних 

державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, керівникам 

інтернатних закладів освіти:

^організувати підготовку учнів до проведення Олімпіад;

2) забезпечити проведення першого етапу Олімпіад на базі закладів 

загальної середньої освіти серед учнів:

2 класів -  із української мови й літературного читання, математики, 

природознавства;

3-4 класів -  із української мови й літературного читання, іноземної мови, 

математики, природознавства, курсу «Я у світі»;

3) провести на базі одного із закладів загальної середньої освіти другий 

етап Олімпіад серед учнів 3-4 класів із української мови й літературного 

читання, іноземної мови, математики, природознавства, курсу «Я у світі» за 

завданнями, розробленими науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти;

4) надіслати звіти про проведення другого етапу Олімпіад, заявки на 

участь у третьому етапі та роботи переможців другого етапу до Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти до 15 квітня 2019 року;

5) забезпечити прибуття учнів, переможців другого етапу, та їх 

керівників до Миколаївської спеціалізованої школи І ступеня № 59 з 

поглибленим вивченням іноземної мови 20 квітня 2019 року для участі в 

третьому етапі Олімпіад.
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5. Витрати на проїзд учасників третього етапу Олімпіад, направлення 

осіб, які їх супроводжують, віднести за рахунок установ, що відряджають.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової 

інформації.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор О. УДОВИЧЕНКО

педагогічної освіти

Погоджено: 
Директор Миколаїї 
інституту післядип

В. ШУЛЯР


