
полтавський навчально-виховний комплекс
ЛозiвсъкоТ районноТ ради XapKiBcbKoi областi

нАкАз

05.04.201в j\ъ 60

Про порядок органiзованого закiнчення
201712018 навчалъного року та проведе}Iня
державноТ пiдсумковоТ атестацii учнiв
4, 9 класiв Полтавсъкого НВК

Вiдповiдно до частини 8 cTaTTi |2 Закону Украiни пПро ocBiTy>>,
Положення про державну пiдсумкову атестацiю учнiв (вихованцiв) у системi
загальноТ середньоi освiти, затверд}кеного наказом I\{iHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд з0,|2.20|4 j\Ъl547 та зареестрованого в N4iHicTepcTBi юстицiТ
УкраТни 14.02.2015 за Np\51126602, Пiдпl.нктiв |,з,4,5 пункту 2 наказу
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 31.07,2о17 }l'9ll03 <Щеякi питання
проведеннЯ В 2018 Роцi зовнirrrтlьогО FIезалежногО оцiнюваннЯ РеЗlчльтатiв
FIавчаннЯ, здобутиХ на ocHoBi повноТ загальноТ середньоТ освiти>,
заресстрованого В N4iHicTepcTBi юстицii УкраТни 16 серпня 201] року за
J\9 1014lз0В82, iЗ змiнами, листiв MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
0].06.2017 J\ъll9-З15 <ПрО структуру 2017l2O\B навчального року та навчальнi
планИ загалънОосвiтнiх навчальних закладiв), ьiд 22.01.201В Nb l 19-27 <LLIодо
особливостей проведення державIIоi пiдсумковот атестацiт з iноземних мов у
2011l201B навLIальноl\{У porli>, вiд з1.01.2018 J\'91/9-66 <Про органiзоване
завершення 201112018 Ij. р. та особливостi проведення дпА у закладах
загальноi середньоi освiти>, Jф1/9-1В5 lL{одо проведення дерrкавноТ
пiдсумковоi атестацii У закладаХ загалъноi середriьоТ освiти (OpicHToBHi
вимоги до змiсту атестацiйних завданъ для проведення деря{авноТ пiдсумковоТ
атестацiт учнiв (вихованцiв) у системi загальноТ середнъоТ освiти у 201] l2O1B
FIавчальноп,tу роцi) тrаказу Щепартаменту освiти i науки Харкiвсъкот обласноi
держаRноi адмiнiстрацii вiд l6.0з.201В J\b 67<Про органiзоване закiнчення
201712018 навчалъного року та проведення державноТ пiдсумковоТ атестацii
1'чнiв 4, 9, 11-х класiв закладiв загальноТ середньоТ освiти ycix типiв i форпr
власностi Харкiвсr,коi областi>>, FIаказу управлiння освiти, молодi та спорту
Лозiвськоi районноi державноi адптirriстрацiТ вiд 2з,оз.20lВ ль 1З0 <ПрЬ
органiзоване закiн.lення 2011l20iB навчалъFIого року та проведення державноТ
пiдсумковот атестацiт учrriв 4,9, Il-x класiв закладiв загальнот середт+ъоl освiти
Лозiвського району), з MeToIo створення нале}кЕIих умов у ПолтавськомV нI]к,
ш]о забезпечать безумовне дотримання порядку закiнчення 2O17l2alB
навчального, рокУ i проведення дер}кавFIоi пiдсуп,rковоТ атес.гаilii', у
встаIIовленому порядку, здiйсненlтя ко}Iтролю за виконат{ням навчаJIьIIих
планiв :га програм, а тако}к за вiдповiднiстю освiтнъого рiвrrя учгтiв i



випускникiв навчалъного закладу вимогам Щержавного стандарту початковоТ
загальноТ освiти та Щеря<авного стандарту базовоi i повлtоТ загальноi середньоi
освiти, керуючись статтею б Закону УкраТни <Про мiсцевi дерrкавнi
адмiнiстрацiТ>

НАКАЗУIо:

1. Завершити навчальнi заняття в 1-10 класах у 2017120118 навчалъному роцi.
У вiдповiдностi до чинного законодавства

2.Провести засiдання педагогiчноi ради на якiй визначити термiни проведення
державноi пiдсумковоi атестацii учнiв 4-го та 9-го класiв, свята <Останнiй
дзвоник)) та затвердити вiдповiдним наказом строки проведення державноi
пiдсl.мковот атестацii випускникiв навчаJIъного закладу I i II ступенiв та третiй
предмет для проходження державноi пiдсумковоi атестацiТ випускникiв 9-го
класу

05.04.201в
З. Заступнику директора з наRчально-виховноi роботи Мокич N4.C.:
3.1 . Скласти розклади проведення державЕIоТ пiдсумковоТ атестацil, для
здобувачiв початковоТ та базовоТ середнъоТ освiти i подати до управлiння освiти,
молодi та спорту ЛозiвськоТ райдержадмiнiстрацii (каб.58 Бондаренко Н.В.)
один екземпляр розклади проведення державноi пiдсумковоi атесr:ацiТ
здобувачiв початковоi та базовоТ середньоi освiти, затвердI}кений FIаказом
керiвника закладу, взявши за основу рекомендований орiснтовний графiк.

fiо 1 0.04.201 8

З.2. Змiни у графiках проведення державноi пiдсумковоТ атестацiТ здiйснювати
на пiдставi пiдтверд}куючих документiв i надавати Тх до управлiння (каб 58
Бондаренко Н.В.)

У разi виробничоТ необхiдностi
З.3. Створити державнi атестацiйнi KoMiciT для llроведеFIня дерхtавrtоТ
пiдсумковоi атестацiТ та погодити ik склади, згiдно з пунктом l розлi;lу 3

Положення про державну пiдсумкову атестацiю учнiв (виховагrцiв) у системi
загалъноi середньоi освiти, затвердженого наказом N{iHicTepcTBa освiти i науки
УкраТни вiд З0. |2.2014 j\Ъ \54], зареестрованого в N4iHicTepcTBi lоститIii'Украiни
14,02,2015 за J\Ъ 157126602 (зi змiнами).

)\о 27 ,04.2018 - 4 клас

Що 18.05.201В-9клас
3.4. КонтролIовати дотримання TepMiHiB семестрового та рiчного оцirrtова}-тня
навчальних досягненъ учнiв З - 4-х класiв (н. пiзнjlrrе нiж за 5 дгriв до
закiнчення навчального року) та учtтiв 5-10 класiв ( не ранiше Hi>lt через 3 днi
пiсля виставлення семестрових та з урахуванням часу на вирirшеIIня спiрних
питань).
З.5. Забезпе.tити укпадання педагогами завдань для ДПА 4,9 класiв у
вiдповiдностi до чинних орiентовних вимог до змiсту атестацiйних завдаIfь для
Проведення ДПА у закладах загальноТ середньоТ освiти в 2017l201B
навчальному роцi та затвердити вiдповiдт{ими наказами.



З,7, Забезгlечиr,lа liolll,poJlb ll{trlttl свосчас}iого

KJlaCY балiв за llержаrзttу, llijtcvlvtKOBy а,гсс,гаItirо й

мOlзи та LIIil"аIIItя i нла,гепц;1],}{к},I.

Дlо 03.05.2018

з,б, Орt,аrriзува,ти гlр0l]еilеl{llя у ltaBlIaJIbI,toмy закjlаlli дер)кавIIОl rriдсумковоI

аr.естацii з;iобуiзачiв lto.tallKoBoT освi,гt{ з двох предfulе,гiв * украТнськоi мови

(rтерелбачug пr{irч*ваIl{lя РеЗУJI},ТOтiв itав.tаtiня з yкpaTttct KoT.N4oI]t{ та читання) i

ма.гема1и]tи у сtэормi rliдсумкових ко}t,гроJIIтI{ИХ РОбiТ', Вi:tПОВiДНО ДО

календарI{ого IlлануliаIlгlя Ila /{pyгoN4y LIи тpeтboN4y ypol<ax, oKpiM шонедiлка i

It'яl,г{иLli, а ,гаксrlt( ]tHitl llеред i гiiс;tя сI]яl,кових,
YKpaTtlcbкa мова -15.05.201В

N4it,геплатика * 1 7.05.201 8

t]ис,гаIзJlе}lllri вi4tlускникам 4*го

pi.trte clt{itittlBatillя з украТнськоi
;

I lc lriзtrilttе tTilt< за 5 днiв
llo,.}i,lкiliLlCl1}{rI tiавчального року

з,8, Орг.аitiз\,ваr.и Il[)()Iзe/]etll{rt l1ep)I(aBI]oT гriдсумкоlзоТ al,eel,alliT злобувачiв

базовоТ сере/lцьOТ освi.ги у пtlсьi\4овiй cPopMi з трьох lтрс,,tп,tеr,itз украТнськоi мови,

математ}rки та гlрелмета за влtбором пе/{агогiчrrоТ PZi;lLI 
,]акJlаду осtзi,ги.

YKpaTHc1,I(a NIoBa *30.05.20i В

N4атеьцат,}{ка - 05,06.201 8

Ir:,горiя УкраТriи - 07.06.201В

З,9, ЗдiйсIlи1и Kott,l-pojlI) lцОЛо сt]осчасного розраху}lку середLiього бала свiдоцтв

Rипуск}l},Iкiв 9-го KJlaCy ,га здiйсr{еitI{ям вiдгtовiдttr,rх зt]IIисil] у додатках до

свiziоц,rв про базову :]aI,aJlbllY cepci{}Ilo ocBiT,y i lrtKirrbrriГl ;torr)"Mt-,ltтaцiT,
'i'paBeHy- червень

З.l0I-tада.ги мOiкJtивiсr,ь гti/1 час: I1pOt]eliteпltя al,ccTilrtiT. крiпr члеtli кошцiсii, бути

ltpitcyr.ttitvtt,l trcoбaпt. yl!olJIiOljaiiiel,JPl\l vtlpaB:titlt-tяпl осtзi,гl,t l,a предстаI]никам

ба,гькiвсЬt{сiI.tl ксlrчri,t.с,гУ (Ile;tpr) :].Ili,Ilal{)/, aJlc' lle бi,rtbrtte о/rгliсТ особи,

уповноI]аlкешоТ y,rpou,,ii"ttr*, tlсtзiти, i tre бi"ltьшrе /lRох гIредставникiв

батькiвського комiте.гу (}lадrт) в o,|il{oМy гtриьлirцегttri.
\/ ,,ti-ri Ilроl]еленilя ЩПА

з,l1,висl,iiви.ги ба_тll.t з0 ;|[ep)IiitBtIy пi;tcyMlcoBy аl'ес'ГаltirО lЗ llО/lа'Гt{И ЛО СВiДОЦТВ

rtро базоtз), .]itг,i,ljlb}t), CcpellttKr осtзi,tу в r,рафу (/tержавIrа пiдсумкоi]а атестацiя>,
L) клас - ло 0В.06.2018

3.12.Налати l\o уrtрав.ltittttя освit,и, pto1lolti ,га спорl,у Лозiвськоi

райлер>rrа,lrпцiлliстраriiт (каб.58 IiонлареIlкс }-i"l].) iнформаrtiitl ПРtl ЗtЗi;rЬНеt-tИХ ВiД

держаl]LlоТ гii2 1сумковоТ аr,сс,гаI iiT у tIol,CILl IIомv llaBLI0] t IэI lONlY p()I i l.

4 K;tac

9 к-гtас

з,lз, Забсзпt.,tI,1,I.1{ i]pуLlL.]ltlя ;10ltу\,!сtI,гitз ttpo ocBil,t, B1,IIlYcKlll{Ka\{

урочисl,ос,гях.

з. l4. Гiiс.гrя зilверtIIе}]},trl llcp)Kal]}{oT пi:lсуп,rковоl, а,гес,гаl],ll \/,]агаJlьI]и,ги та

шроаналIзува.I.}{ резуJIь,га,гl-i IIpol]eJteI-1Ilя дпД учrriв 4,9 ,,,,o.in. Узаr,альнену

-;to 03,05.2018

-:lo 29.05.2018
tla вiдlrовiдних

l 1.06.201в



iнформацiю про результати державноi пiдсумковоi атестацii учнiв 4,9 класiв
надати до управлiння освiти, молодi та спорту Лозiвськоi рдд (каб. 56
Охрончук Н.lИ.)

До21.05.2018-4клас
Що 18.06.201В - 9 клас

4. Класному керiвнику 4 класу Труш Л.В.:
4.1. Вжити заходiв rцодо недопущення вiдсутностi без поважних причин учнiв
4-го класу пiд час проведення державноi пiдсумковоi атестацiт.

У днi проведення державноi
Пiдсl,мковоТ атестацiт

та спорту ЛозiвськоТ

5. Педагогу-органiзатору Лейченко Я.О. :

5.1. Надати до управлiння освiти, молодi

N,{.С.Мокич
Я.о.Лейченко

райдержадмiнiстрацii (каб.68 Волiченко А.о.) iнформацiю про проведення
свята кОстаннiй дзвоник)), про вручення свiдоцтв.

Що 06.04.201В
5.2. дотримуватися вимог правил безпеки пiд час проведення урочистостей з
нагоди завершення навLIального року та вручення документiв про ocBiTy.

Травень - черве}Iъ

б.Контроль за ви #Щ.РЧlГО наказу залишаю за собою.

Н.N4.Шмарiна

<< Dб >>

<<:,)ý >>


