
відведений час в навчальні дні за погодженням адміністрації гімназії.
запрошеннями особливо успішних учнів і решти охочих кожної паралелі у спеціально
3.6. Предметні олімпіади проводяться на засіданні гуртка або у позанавчальний час із

відповідального за організацію та проведення олімпіад або у директора гімназії.
3.4. Завдання для олімпіад та їх рішення (відповіді) зберігаються у спеціальних пакетах у

критерії оцінювання рішення в залежності від складності завдання.
Там же обговорюються рішення цих завдань і кількість балів за кожне виконане завдання,
особливостями кожного навчального предмета та затверджується на методичному об'єднанні.
3.3. Зміст завдань тестів розробляється вчителями-предметниками у відповідності з

ради вчителів гімназії .
3.2. Відповідальним за проведення гімназійної предметної олімпіади є голова методичної

Склад оргкомітету та членів журі затверджується наказом гімназії.
3.1. Для організації та проведення шкільних олімпіад в гімназії створюється оргкомітет.
3. Організація і порядок проведення олімпіади

олімпіадах.
2.3. Виявлення найбільш здібних учнів для участі в міських (районних) предметних
2.2. Залучення учнів до науково-практичної діяльності.

рамках реалізації Програми роботи з обдарованими дітьми.
Створення умов для реалізації здібностей, схильностей, інтересів учнів, ранньої профілізації в
2.1. Пропаганда наукових знань і розвитку у гімназистів інтересу до творчої діяльності.
2. Завдання олімпіади

(піклувальної ради, батьківського комітету).
1.6. Фінансове забезпечення 1-го етапу олімпіади здійснюється за рахунок гімназії

навчальному закладі.
1.5. Гімназійні олімпіади можуть проводитися з усіх предметів, що вивчаються в

додаткової інформації в роботі з довідковою, науково-популярною літературою та в Інтернеті.
предмета поза рамками освітньої програми, прояви схильності до самостійного пошуку
гуртках, секціях, студіях тощо), розвитку в учнів творчого ставлення до досліджуваного
обдарованими навчаються не тільки в ході навчальних занять, але і позаурочний діяльності (в
1.4. Шкільна предметна олімпіада - результат роботи педагогічного колективу з

предметниками.
і журі 1-го етапу предметної олімпіади поєднані і розподіляються між вчителями-
проведення визначається наказом районного органу управління освітою. Функції оргкомітету
олімпіаді можуть брати участь за бажанням учні, які навчаються з 5-го по 11-й клас. Термін
загальноосвітнім закладом. Кількість і склад учасників визначаються самостійно, при цьому в
1.3. Шкільна олімпіада є першим етапом Всеураїнської олімпіади школярів і проводиться

розвитку пізнавальних інтересів учнів.
1.2. Предметні олімпіади проводяться з метою виявлення обдарованих і талановитих дітей,

молоді та спорту:№ 29 від 16.01.2012,№ 360 від 26.03.2012)№ 1099 від 22 вересня 2011 року
спорту України НАКАЗ (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки,
1.1. Дане Положення розроблено на основі Положення Міністерства освіти і науки, молоді та
1. Загальні положення

про порядок проведення гімназійної предметнї олімпіади

Положення



заступникові з навчально - виховної роботи та директору гімназії.
6.1. Звіт про проведення олімпіади складається відповідальними особами та передається
6. Діловодство

визначається склад учасників 2-го етапу предметної олімпіади по кожному класу.
5.3. Наказом по загальноосвітній установі підводяться підсумки 1-го етапу олімпіади

у виконанні практичних завдань.
вимоги членів журі і оргкомітету, не користуватися підказками, не заважати іншим учасникам
5.2. Учасники олімпіади під час практичної роботи повинні беззаперечно виконувати всі

олімпіадних завдань.
неподготовку текстів олімпіади, зрив строків, за збереження конфіденційності текстів
5.1. Члени оргкомітету олімпіади та вчителі-предметники несуть відповідальність за
5. Відповідальність учасників олімпіади

інформаційному бюлетені.
наступних гурткових занять, або завдання олімпіади з повним відповіддю розміщуються в
оголошення результатів і отримати всі необхідні пояснення від учителя - предметника під час
4.3. Кожен учасник гімназійної олімпіади може ознайомитися зі своєю роботою після

завдання.
(хвороби тощо), які не змогли взяти участь, можуть отримати спеціальне індивідуальне
4.1. Учні, які побажали взяти участь у 1-му етапі олімпіади, але з поважної причини
4. Права учасників олімпіади

відповідності з положенням про міської (районної) олімпіади з кожного предмета.
шкільними грамотами або подарунками та направляються для участі у наступному етапі у
3.15. Призери гімназичного етапу предметних олімпіад можуть бути нагороджені

колективу гімназії.
3.14. Інформація про призерів 1-го етапу предметної олімпіади доводиться до всього

оргкомітет розглядає гімназійні олімпіади протягом дня після оголошення результатів.
3.13. Рішення конфліктних ситуацій або апеляцій за підсумками шкільної олімпіади

приступити до виконання більш легких завдань.
найбільшу кількість балів за складним завданням, навіть якщо вони не мали можливості
кількість балів за всю роботу. При цьому можуть бути вказані учасники, які набрали
3.12. Призерами вважаються учасники, які зайняли I, II,ІІІ місця , які отримали найбільшу

після її проведення.
3.11. Результати оголошуються всім учасникам олімпіади не пізніше ніж через два дні

окремо.
відповідального за організацію та проведення шкільних олімпіад. Кожне завдання оцінюється
3.10. Олімпіадні роботи перевіряються вчителями - предметниками в присутності

ознайомлені не менш ніж за 10 днів до її проведення.
3.9. Зі строками та порядком проведення шкільної олімпіади учні повинні бути

ПЦМК.
навчального предмета; на олімпіаді може бути присутнім представник керівництва або голова
3.8. Олімпіаду кожної паралелі класів проводять не менше двох вчителів даного

затвердженим графіком.
3.7. Олімпіада проводиться для всіх паралелей класів в один або кілька днів за


