
Протокол № 6 

засідання педагогічної ради  

навчально-виховного комплексу №13 

 від 07.05.2020 р. 

 

 

Членів колективу  – 64 

Присутні – 40 (список додається) 

Місце проведення  –  он-лайн 

 

Порядок денний: 
 

1. Про претендентів на нагородження учнів-призерів ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських  олімпіад, ІІ (обласного) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.  (Інформація додається). 

Заступник директора Веселовська Л.І. 

 

І. Слухали: Веселовську Л.І., заступника директора, яка ознайомила присутніх з 

результатами участі учнів НВК №13 у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської  

олімпіади з польської мови та літератури, ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської  

олімпіади з хімії,  ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.  

 Переможці та призери ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівська олімпіада з 

польської мови та літератури: 

1. Олійник Іванна, учениця 9-Б класу – І місце; 

2. Балабан Софія, учениця 10-Б класу – І місце; 

3. Яворський Богдан, учень 11 класу – ІІ місце; 

4. Подгурна Діана, учениця 10-Б класу – ІІІ місце. 

 Призер ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіада з хімії: 

1. Слободян Олег,  учень 10-Б класу – ІІІ місце. 

 Призер ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України: 

1. Михайлова Олександра, учениця 11 класу – ІІ місце. 

І. Ухвалили:  

1. Інформацію  заступника директора Веселовської Л.І. взяти до відома. 

2. Клопотати перед міським управлінням освіти і науки про призначення одноразової 

грошової винагороди  учням-призерам ІІІ (обласного) Всеукраїнських учнівських  олімпіад, 

ІІ (обласного) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України: 

- Олійник Іванні, учениці 9-Б класу, за І місце в ІІІ (обласному) етапі  Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з польської мови та літератури; 

- Балабан Софії, учениці 10-Б класу,  за І місце в ІІІ (обласному) етапі  Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з польської мови та літератури; 

- Яворському  Богдану, учню 11 класу, за ІІ місце в ІІІ (обласному) етапі  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури; 

- Подгурній  Діані, учениці 10-Б класу, за ІІІ місце в ІІІ (обласному) етапі  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури; 

- Слободяну Олегу,  учню 10-Б класу,  за ІІІ місце в ІІІ (обласному) етапі  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії; 

- Михайловій Олександрі, учениці 11 класу,  за ІІ місце в ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України. 

3. Відзначити роботу вчителів-предметників, які підготували переможців та призерів  ІІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнської учнівської  олімпіади з польської мови та літератури, ІІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнської учнівської  олімпіади з хімії,  ІІ (обласного) етапу 



Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України: Меркур'євої А. Ф., Вітковської Т.В., Миськової Л.А., вчителів польської мови 

та літератури; Ставнійчук А.О., вчителя хімії; Кушнір Я.П., вчителя історії.  

4. Лаборанту НВК №13 Спасюку О.І. до 12.05.2020 року витяг з протоколу педагогічної ради 

НВК №13 оприлюднити на сайті закладу. 

Голосували: «За» - одноголосно;  

                       «Проти» - нуль;  

                       «Утримались» - нуль. 

 

Голова педагогічної ради                   І.Охота 

 

Секретар педагогічної ради                 О.Ращик 

 

 


