
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  
 

01 грудня 2015 року         Здолбунів    № 181 

 

Про проведення районного  

конкурсу “Найрозумніший” 

 

 

 На виконання  ст. 51 Закону України “Про освіту”, Положення про відділ 

освіти Здолбунівської районної державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням голови районної державної адміністрації № 122 від 

20.03.2013 року, з метою виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей,  

 

наказую: 

 

 1. Провести 12 грудня 2015 року районний конкурс “Найрозумніший”  

серед учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району 

відповідно до Положення “Про проведення районного конкурсу 

“Найрозумніший”, зареєстрованого в Здолбунівському районному управлінні 

юстиції за № 6/214 від 18.11.2015 р. 

Місце проведення: актова зала Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6. 

Початок о 10.00 годині. 

 2. Затвердити склад журі районного конкурсу «Найрозумніший», що 

додається. 

 3. Затвердити склад організаційного комітету, що додається. 

 4. Відповідальність за організацію і проведення конкурсу покласти на 

методиста з початкової освіти районного методичного кабінету Батьковець 

С.І., директорів загальноосвітніх навчальних закладів району. 

 5. Методисту з початкової освіти районного методичного кабінету 

Батьковець С.І. підвести підсумки конкурсу та визначити переможців.  

 6. Роботу у вихідний день членів журі та оргкомітету компенсувати 

наданням іншого дня відпочинку в зручний для них час відповідно до 

поданих заяв. 

 7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу       Л . Карпенко 



Проект наказу підготував  

 

завідувач райметодкабінету      Н. Глущук 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

юрисконсульт         І. Кухарчук 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти  

Здолбунівської районної 

державної адміністрації 

01.12.2015 № 181 

 

 

Склад журі районного конкурсу  

“Найрозумніший” 

 

 

Батьковець С.І. - методист  районного методичного кабінету, голова журі; 

 

Порана Т.І. - вчитель початкових класів Здолбунівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

 

Дубель В.Б. -  вчитель початкових класів Здолбунівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3; 

 

Джум Ж.О. -  вчитель початкових класів Здолбунівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 

 

Войцеховська О.О. - вчитель початкових класів Здолбунівської  

загальноосвітньої школи І ступеня № 7; 

 

Слівчук Г.П. -  вчитель початкових класів Білашівського навчально-

виховного комплексу : загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, дошкільний навчальний заклад; 

 

Бондарчук Г.М. -  вчитель початкових класів Мізоцького навчально-

виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – ліцей”. 

 



                                                

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти  

Здолбунівської районної 

державної адміністрації 

01.12.2015 № 181 

                                

 

 

 

Склад організаційного комітету 

 

 

Глущук Н.О. - завідувач  районного методичного кабінету, голова 

оргкомітету; 

 

Мельник Ю.В. -  вчитель початкових класів Здолбунівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, ведуча 

конкурсу; 

 

Ткачук Н.І. -  заступник директора Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 

 

 Сокол З.Ю. -  вчитель початкових класів Здовбицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів ; 

 

Киричук Н.О. -  вчитель початкових класів Здолбунівської  

загальноосвітньої школи І ступеня № 7 

 
 


