
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 
Н А К А З 

 
01 березня  2013  року                м. Здолбунів           №  50 
 
 
Про проведення змагань  
з волейболу 
 
 
 На виконання наказу управління освіти і науки Рівненської обласної  
державної адміністрації від 03 лютого 2012 року № 46/53 “Про затвердження 
Положення обласної Спартакіади школярів Рівненщини”, затвердженого в 
головному управлінні юстиції у Рівненській області 06 лютого 2009 року № 
9/851, листа управління освіти і науки Рівненської обласної  державної 
адміністрації від 24.01.2013 № 313-02/01-09/13, та з метою відбору команди 
району в обласних змаганнях  з волейболу,  
наказую: 
 
 

1. Провести 6 березня 2013 року зональні змагання з волейболу серед 
загальноосвітніх навчальних закладів міста. Вік учасників: 1996-1997 
р.н. допускаються 3 учні 1998 р.н. по окремій медичній довідці.   

2. Суддею зональних змагань серед шкіл міста призначити вчителя 
фізичної культури Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 6 М. Радіцу. 

3. Суддівство змагань серед загальноосвітніх навчальних закладів міста 
проводять вчителі фізичної культури , команди яких на момент 
суддівства не змагаються. 

4. Керівнику Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
П. Мельничуку, на базі якої проходитимуть зональні змагання з 
волейболу серед загальноосвітніх навчальних закладів міста, 
забезпечити місце для проведення змагань  та присутність медичного 
працівника закладу. 

5. Суддями по зонах призначити вчителів фізичної культури, команди 
яких на момент суддівства не змагаються. 

6. Керівникам навчальних закладів, на базі яких проводитимуться 
зональні змагання з волейболу,  забезпечити місце для проведення 
змагань  та присутність медичного працівника закладу. 



7. Провести 13 березня 2013 року на базі Мізоцького навчального 
виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –ліцей” 
фінальні змагання з волейболу. 

8. Головним суддею фінальних змагань призначити вчителя фізичної 
культури Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів – ліцей” О. Гончарука. 

9. Керівнику Мізоцького навчально-виховного комплексу 
“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей” Р. Овсійчук забезпечити 
місце для проведення змагань та присутність медичної сестри закладу. 

10. Суддям зональних та фінальних змагань подати протоколи, звіти про 
проведення першого (внутрішкільного) етапу змагань, заявки на участь 
у змаганнях, протоколи змагань у відділ освіти  на протязі 3-х днів 
після проведення змагань. 

11.   Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
начальника відділу освіти З. Вітень. 

 
 
 
 
 
 
 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ               В. БОНДАРЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


