
 

БОРИСПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ВОРОНЬКІВСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ  КОМПЛЕКС 

«ЛІЦЕЙ – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ  САДОК»                 

 

НАКАЗ 

15.01.2020                                                                                                №_____ 

Про  нагородження призерів   та переможців  ІІ (районного) етапу  

Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з навчальних  предметів,                   

ІХ   Міжнародного  мовно-літературного  конкурсу   учнівської  і  

студентської  молоді  імені  Тараса  Шевченка  та   переможців  

Всеукраїнського диктанту національної  єдності, присвяченого  Дню 

української мови та писемності    

На виконання наказу  управління гуманітарного розвитку   Бориспільської  

районної  державної  адміністрації  від  16.10.2019   №  358  «Про  проведення  I 

(шкільного) та II (районного) етапу  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад та 

Міжнародних конкурсів  у  Бориспільському  районі  у  2019-2020  навчальному  

році», згідно  з наказом  управління  гуманітарного  розвитку  Бориспільської   

районної  державної   адміністрації  від  02.01.2020    № 09  «Про підсумки 

проведення шкільного та районного етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових дисциплін та творчих конкурсів у 2019-2020 навчальному році»   та з 

метою  стимулювання  творчого  самовдосконалення  учнівської  молоді, 

 

НАКАЗУЮ:  

  

1. Нагородити: 

 

1.1. переможців    та призерів  ІІ (районного)  етапу  Всеукраїнських  

учнівських  олімпіад  з навчальних  предметів таких  учнів:  

Мешко  Владиславу, ученицю 11 класу – за І місце з біології,  ІІІ  

місце з  української мови та літератури;  

Чернікова Артема, учня 11 класу – за ІІІ місце з географії; 

Шармар  Анну, ученицю 10 класу – за ІІІ місце з біології, зарубіжної 

літератури, ІІ   місце з фізики, російської  мови і літератури; 

Стрільник  Анну, ученицю 10 класу - за І місце  з правознавства, 

астрономії,  за ІІІ  місце  з географії; 

Давиденка  Романа, учня  9-А класу - за ІІ  місце  з  біології, 

російської мови і література, ІІІ місце з історії України, зарубіжної 

літератури; 



Кобзар Аліну, ученицю  7-А класу - за ІІ  місце  з української мови і 

літератури, географії, за ІІІ місце  з історії України; 

Ісая  Олексія, учня  6-А  класу - за ІІІ  місце з математики, фізики; 

Слєпченка   Артура, учня 8-А класу – за ІІІ  місце з фізики, 

математики; 

Сеника Миколая, учня 9-А класу – за ІІ  місце з правознавства, за ІІІ  

місце з математики, фізики; 

Григорів Анастасію, ученицю 9-Б класу - за ІІ  місце з обслуговуючої 

справи; 

Ісай Ліну, ученицю 7-А класу – за ІІІ  місце з хімії; 

Юськова Івана, учня 6-го класу (філія) - за ІІІ  місце з математики; 

1.2. Стрільник Анну, ученицю 10 класу - переможця І (районного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

Малої академії наук України (хімія). 

 

2. Оголосити подяку  за якісну  підготовку  учасників  ІІ (районного)  етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних  предметів, а саме: Русан 

В.М., Рудій  А.О., Ільченко Л.В., Марченко Л.В., Телегуз Л.М.,   Петренко 

Н.М., Васик Г.М., Райковій Г.В., Линцю О.О., Гриценко Н.І., Канарейкіній  

О.О., Мамайсур О.О. 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

 

 

Директор  школи:                                                                                 С.В. Марченко  

 

 
 

 


