ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
№ 218

14.04.2015
Про підсумки ІІІ (міського) етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади
з фізичної культури
у 2014/2015 навчальному році

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науководослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової
майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України від 22 вересня 2011 року за № 1099, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056,
на виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 25 грудня 2014 року за № 646 «Про проведення III (міського)
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015
навчальному році» та згідно з протоколами журі
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки, молоді
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
адміністрації) учнів загальноосвітніх навчальних закладів,
переможцями ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської
з фізичної культури у 2014/2015 навчальному році (додаток).

та спорту
державної
які стали
олімпіади

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти
і науки, молоді та спорту Бохно О.В.

Директор Департаменту

О. Фіданян

Додаток
до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від «14» квітня 2015 р. № 218

Переможці ІІІ (міського) етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури
у 2014/2015 навчальному році
Диплом І ступеня
11 клас
1. Абдулаєв Роман Габілович, учень 11 класу СЗШ № 288 Святошинського
району
2. Моторна Євгенія Ігорівна, учениця 11 класу Русанівського ліцею
Дніпровського району
Диплом ІІ ступеня
11 клас
учениця
11 класу

3. Лазарєва Віра Юріївна,
НВК № 240 «Соціум»
Оболонського району
4. Лозовий Григорій Ярославович, учень 11 класу ліцею № 144 ім. Г. Ващенка
Солом'янського району
5. Масюк Єгор Ігорович, учень 11 класу Русанівського ліцею Дніпровського
району
Диплом ІІІ ступеня

6.
7.
8.
9.

11 клас
Гієнко Юрій Олександрович, учень 11 класу СЗШ № 8 Оболонського району
Келим Микита Андрійович,
учень
11 класу гімназії № 117
ім. Лесі Українки Печерського району
Лаговська Валерія Дмитрівна, учениця 11 класу ліцею № 100 «Поділ»
Подільського району
Федоренко Катерина Дмитрівна, учениця 11 класу Києво-Печерського ліцею
№ 171 «Лідер» Печерського району

Начальник управління
дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти Департаменту

О. Бохно

