ВІДДІЛ ОСВІТИ МІСЬКОЇ РАДИ
НАКАЗ
від 11.12.2014
м.Селидове

№ 394

Про атестацію екстернів
у 2015 році
Згідно з Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних
закладах, Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у
системі загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 18.02.2008 року № 94 із змінами відповідно до наказу МОНу від
23.11.2010 № 1116, наказу департаменту освіти і науки Донецької
облдержадміністрації від 04.11.2014 № 390 «Про організацію навчання осіб у
загальноосвітніх навчальних закладах, які проживають в місцях проведення АТО в
Донецькій області»
НАКАЗУЮ:
1. Визначити Селидівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1
Селидівської міської ради Донецької області як навчальний заклад для проведення
атестації екстернів у 2015 році.
2. Затвердити алгоритм роботи навчальних закладів щодо організації
екстернату (додаток 1).
3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів міської ради:
3.1. Сприяти батькам випускників у вирішенні питання щодо зарахування
учнів для проходження екстерном річного оцінювання та державної підсумкової
атестації у 2015 році.
3.2. Розмістити на сайтах загальноосвітніх навчальних закладів інформацію
щодо прийому учнів на екстернатну форму навчання (додаток 2).
4. Директору Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
(Шведченко Т.М.) у разі звернення громадян з питань отримання освіти екстерном
керуватися алгоритмом роботи навчальних закладів щодо організації екстернату та
Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах.
5. Наказ розмісти на веб-сайті відділу освіти.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу
освіти Соломахіну О.О.

Начальник відділу освіти

І.Л.ОХОМУШ

Додаток 1
Алгоритм роботи навчальних закладів
щодо організації подальшого навчання у формі екстернату та отримання
документів державного зразка про відповідний рівень освіти випускниками
навчальних закладів, які проживають у місцях проведення антитерористичної
операції в Донецькій області
№ з/п
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Назва заходу

Термін
виконання

Довести до відома керівників навчальних закладів
інформацію про можливість навчання у формі екстернату
та отримання документів державного зразка про
до 20.12.2014
відповідний рівень освіти випускниками, які проживають
у місцях проведення антитерористичної операції в
Донецькій області
З метою всебічного оприлюднення інформації про
можливість навчання у формі екстернату та отримання
документів державного зразка про відповідний рівень
до 30.12.2014
освіти випускниками, які проживають у місцях проведення
антитерористичної операції в Донецькій області,
звернутися до засобів масової інформації
За умови наявності претендентів на отримання освіти у
формі екстернату довести до їх відома перелік документів,
які дають можливість отримати освіту, згідно з
Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних
закладах, затвердженим наказом МОН України від
19.05.2008 № 431(зареєстрованим в Міністерстві юстиції
Українивід03.06.2008 за № 498/15189), а саме:
до 01.03.2015
- заява на ім’я директора для повнолітніх – за особистою
заявою, для неповнолітніх – за заявою батьків або осіб, які
їх замінюють (п.2.1. Положення);
- дані про освітній рівень (п.2.2.Положення);
- копію паспорта з пропискою або свідоцтва про
народження (паспорти батьків з пропискою);
- згода на збір та обробку персональних даних
Укласти списки бажаючих навчатися у формі екстернату
та отримати документи державного зразка про відповідний
рівень освіти у тому числі з урахуванням осіб, які
до 01.03.2015
проживають у місцях проведення антитерористичної
операції у в Донецькій області

Відповідальний

Соломахіна О.О.

Соломахіна О.О.

Адміністрація
Селидівської
ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 1

Адміністрація
Селидівської
ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 1

Адміністрація
Надати клопотання на ім’я начальника відділу освіти
Селидівської
міської ради щодо організації навчання у формі екстернату до 01.03.2015
ЗОШ І-ІІІ
з метою погодження (п.2.1 Положення)
ступенів № 1
Видати наказ відділу освіти ради “Про організацію
навчання у формі екстернату, проведення державної
01.03.2015
Соломахіна О.О.
атестації екстернів і видачу документів про освіту в

загальноосвітніх навчальних закладах міської ради в 20142015 навчальному році”, яким визначаються організаційні
моменти щодо навчального процесу, відповідальні за
внесення до бази даних випускників
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Керівники
загальноосвітніх
до 01.03.2015 навчальних
закладів,
Соломахіна О.О.
Надати до відділу освіти міської ради:
до 10.03.2015
- графік проведення річного оцінювання (п.3.2 Положення) не пізніше 2-х
Директор
з метою погодження;
тижнів після
Селидівської
- індивідуальний план, затверджений директором (п.3.4
подання
ЗОШ І-ІІІ
Положення);
екстерном
ступенів № 1
- графік проведення консультацій з навчальних предметів відповідних
(п.3.4 Положення)
документів
з 01.03.2015
Директор
Провести річне оцінювання з предметів інваріативної
до моменту
Селидівської
частини навчального плану
проведення
ЗОШ І-ІІІ
ДПА
ступенів № 1
Мати у наявності:
- протокол річного оцінювання з предметів інваріативної
Директор
частини навчального плану (п.3.5 Положення та 7.8.
Селидівської
Травень 2015
Положення про ДПА);
ЗОШ І-ІІІ
- рішення педради та наказ по школі (п.4.2) про допуск до
ступенів № 1
ДПА
Директор
Провести державну підсумкову атестацію, оформити
Селидівської
Травень 2015
протоколи
ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 1
Директор
ТравеньСелидівської
Видати документи про освіту відповідного рівня
червень 2015 ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 1
Видати наказ “ Про підсумки організації навчання у формі
екстернату, проведення державної атестації екстернів і
видачу документів про освіту в загальноосвітніх
Червень 2015 Соломахіна О.О.
навчальних закладах міської ради в 2014-2015
навчальному році”
Скорегувати базу даних випускників 2015 року з
урахуванням тих осіб, які проживають у місцях
проведення антитерористичної операції в Донецькій
області

