
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

& &  2019 р. Львів

Про проведення III етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади 
З польської мови і літератури та 
російської мови і літератури 
у  2019/2020 навчальному році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 
№ 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 
2019/2020 навчальному році», відповідно до Умов проведення І-ІІІ етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, затверджених 
наказом головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації 
від 25.09. 2012 №756 (зі змінами та доповненнями)

НАКАЗУЮ:
1. Провести у 2020 році III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади:

- з російської мови і літератури - 25 січня на базі Комунального закладу 
Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти»

- з польської мови і літератури - 1 лютого на базі середньої 
загальноосвітньої школи №10 м.Львова ім. святої Марії Магдалени
2. Провести засідання апеляційної комісії :
- з російської мови і літератури - 26 січня 2020 року;
- з польської мови і літератури - 2 лютого 2020 року.
3. Затвердити склади комісій зі складання завдань, оргкомітету та журі і 
експертів (додаток 1).
4. Директорам Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (М. Кацюба) і 
середньої загальноосвітньої школи №10 м. Львова ім. святої Марії Магдалени 
(Р.Вінценц) сприяти підготовці приміщень та необхідного обладнання для 
проведення олімпіад.
5. Головам оргкомітетів олімпіад:
5.1. Забезпечити реєстрацію учасників з 09.00 год.
5.2. До участі в олімпіаді допускати учнів відповідно до рейтингу,



визначеного наказом Департаменту освіти і науки від 03 вересня 2019 року 
№07-01/319 та заявок, затверджених районними (міськими) відділами 
(управліннями) освіти.
5.3 Початок олімпіад о 10.00 год.
6. Керівникам місцевих органів управління освітою:
6.1. Призначити керівників команд відповідальними за збереження життя і 
здоров'я учнів під час відрядження на олімпіаду.
6.2. Віднести на рахунок коштів районних (міських) відділів (управлінь) 
освіти витрати на проїзд учнів - учасників Ш етапу олімпіади та відрядження 
керівників команд, членів оргкомітету і журі.
7. Комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» (М. Кацюба) забезпечити 
фінансування витрат на проведення олімпіад відповідно до кошторису.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 
дошкільної, загальної середньої освіти, професійної освіти, соціального 
захисту, позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих 
навчальних закладів і науки Г. Яворовську.


