
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
21. 03. 2014 року_ м.Здолбунів № 63  
 

 Про проведення ІІ етапу олімпіади  
«Юне обдарування-2014» 
     

Відповідно до чинного Положення про учнівську олімпіаду «Юне 
обдарування», затвердженим наказом управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації від 05.02.2008 № 59 та зареєстрованим в 
Головному управлінні юстиції у Рівненській області 20.02.2008 за № 13/759, 
із метою виявлення, підтримки розвитку творчого потенціалу учнів, 

НАКАЗУЮ:  

1. Провести ІІ етап олімпіади «Юне обдарування-2014» серед учнів 4-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів району з української мови, математики 
та «Я і Україна» 29 березня 2014 року на базі Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 (приміщення початкової школи) 

Початок олімпіади о 10 год. 

Тривалість виконання робіт 1 година. 

2. Встановити представництво учасників ІІ етапу олімпіади «Юне 
обдарування-2014» - від загальноосвітніх навчальних закладів по одному 
переможцю, що набрав максимальну кількість балів. 

3. Затвердити склад оргкомітету з проведення ІІ етапу олімпіади «Юне 
обдарування-2014», що додається. 

4. Затвердити склад журі з проведення ІІ етапу олімпіади «Юне обдарування-
2014», що додається. 

5. Директору Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
Себастіянській О. М. забезпечити приміщення для проведення олімпіади 
«Юне обдарування-2014». 

6. Членам журі перевірку робіт здійснити в наступний після олімпіади 
робочий день. 

7. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 



7.1. Подати звіт про проведення І етапу та заявку на участь у ІІ етапі 
олімпіади до 29 березня 2014 року у районний методичний кабінет. 

7.2. Забезпечити участь школярів у ІІ етапі олімпіади та їх супровід у дорозі. 

8. Членам журі та оргкомітету за роботу у вихідний день надати вільний від 
роботи день в зручний для працівників час. 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.о начальника  відділу  А. Демедюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект наказу підготував:       

                                                    

завідувач райметодкабінету                                                           Н. Глущук 

 

Погоджено: 

 

юрисконсульт відділу освіти                                                          І. Кухарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                   наказ відділу освіти 

Здолбунівської районної 
                                                                                         державної адміністрації  

                                                                           21.03.2014 № 63                                               
 

 

СКЛАД 

журі з проведення ІІ етапу олімпіади «Юне обдарування-2014» 

 

Батьковець С. І. – методист районного методичного кабінету, голова журі. 

Волосик Т. О. – вчитель початкових класів Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1, член журі. 

Овсійчук О. С. - вчитель початкових класів Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4, член журі. 

Джум Ж. О. - вчитель початкових класів Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6, член журі. 

Мінець Н. О. - вчитель початкових класів Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 7, член журі. 

Розгон І. М. - вчитель початкових класів Глинської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів, член журі. 

Чеховська Л. М. - вчитель початкових класів Миротинської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів, член журі. 

Овдіюк Г. П. - вчитель початкових класів Мізоцького навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», член журі. 

 

 

 

 

 



                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                   наказ відділу освіти 

Здолбунівської районної 
                                                                                         державної адміністрації  

                                                                           21.03.2014 № 63                                                                    
 

 

СКЛАД 

оргкомітету з проведення ІІ етапу олімпіади «Юне обдарування-2014» 

 

Вітень З. В. – головний спеціаліст відділу освіти, голова оргкомітету. 

Батьковець С. І. – методист районного методичного кабінету, координатор 
олімпіади. 

Петрук О. Т. – заступник директора Здолбунівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 1. 

Склянчук З. А. - вчитель початкових класів Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


