ВІДДІЛ ОСВІТИ МІСЬКОЇ РАДИ
НАКАЗ
Від 26.03.2015
м.Селидове

№ 117

Про порядок закінчення навчального
року та проведення державної
підсумкової атестації в загальноосвітніх
навчальних закладах Селидівської
міської ради в 2014-2015 навчальному році
На виконання наказу департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації
від 23.02.2015 № 47 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної
підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах Донецької області в 20142015 навчальному році», з метою організованого закінчення навчального року та
проведення державної підсумкової атестації
НАКАЗУЮ:
1.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів міської ради:
1.1.Завершити навчальні заняття в 2014-2015 навчальному році 29 травня.
1.2.Провести свято «Останнього дзвоника» у загальноосвітніх навчальних закладах
29 травня 2015 року.
1.3.Навчальні екскурсії та навчальну практику учнів організувати відповідно до
інструктивно-методичного листів МОН України від 06.02.2008 №1/9-61, від 11.06.2014 №
1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру
2014/2015 навчального року».
1.4.Для учнів 1-4-х класів провести навчальні екскурсії 1 - 4 червня, для учнів 5-8-х
і 10-х класів 1 червня – 12 червня (за рішенням закладу за погодженням з відділом освіти
міської ради навчальні екскурсії можуть бути проведені протягом навчального року).
1.5.Забезпечити організоване проведення державної підсумкової атестації у
загальноосвітніх навчальних закладах згідно з орієнтованими вимогами до змісту
атестаційних завдань, викладених у додатку до наказу МОН від 20.02.2015 № 192:
І ступеня - з 12 по 21 травня з трьох предметів: української мови, читання та
математики;
ІІ ступеня - з 1 червня по 8 червня з трьох предметів: української мови,
математики та предмета за вибором навчального закладу
ІІІ ступеня – з трьох предметів у два етапи: 24 квітня у пункті тестування на
базі Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 – з української мови у формі
ЗНО; з з 22 по 28 травня - у навчальних закладах з двох предметів - математики або історії
України та предмета за вибором учнів.
1.6. Взяти до уваги, що:
1.6.1.Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до
Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної
середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11
травня 2011 року за № 566/19304, та Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних
досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової
навчального плану, наведених у додатках 1-12 до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 30 серпня 2011 року № 996.
1.6.2.Оцінки за атестацію заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації
за формою, наведеною у додатку до цього Положення, та відповідної шкільної
документації (класного журналу, особової справи учня (вихованця), книги обліку і видачі

документів про здобуття відповідного рівня освіти); виставляються: у табель навчальних
досягнень (після закінчення початкової школи); додаток до свідоцтва про базову загальну
середню освіту (далі - додаток до свідоцтва); додаток до атестата про повну загальну
середню освіту (далі - додаток до атестата), форма яких затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені
звання».
1.6.3.Результати атестації не враховуються при виставленні річних оцінок з
предметів, з яких учень проходить атестацію.
1.6.4.Обов’язковою є атестація з української мови, що проводиться у формі
зовнішнього незалежного оцінювання. При цьому результати зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови зараховуються як результат державної підсумкової
атестації за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників старшої школи
загальноосвітніх навчальних закладів 2015 року. Якщо випускник (випускниця) через
поважні причини не зміг (змогла) скласти ЗНО з української мови і літератури в основну
сесію, то він (вона) має пройти ЗНО під час додаткової сесії. Відповідно, атестат він (вона)
отримує пізніше;
1.6.5.Учням вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів надається право пройти
атестацію з усіх предметів, визначених Міністерством освіти і науки України, за місцем
навчання. Також, за їх бажанням, як атестація, можуть бути зараховані результати
зовнішнього незалежного оцінювання;
1.6.6.Учні, які хворіли під час проведення атестації, зобов'язані надати медичну
довідку, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального
закладу та відповідним наказом його керівника їм надається право пройти атестацію в
інший час;
1.6.7.Учні, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після
проведення атестації, проходитимуть атестацію в інший час. У таких випадках конкретні
терміни проведення атестації визначатимуться за рішенням відділу освіти міської ради;
1.6.8.В окремих випадках, зокрема пов’язаних з призовом на військову службу,
виїздом на постійне місце проживання за кордон тощо, дозволяється проводити державну
підсумкову атестацію достроково, крім атестації з української мови.
Рішення про проведення і терміни дострокової атестації приймається педагогічною
радою на підставі письмової заяви батьків, одного із батьків, осіб, які їх замінюють, або їх
законних представників, учнів (у разі досягнення повноліття) та затверджується наказом
керівника навчального закладу.
1.6.9.Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території,
надається право пройти атестацію екстерном. При цьому атестацію мають можливість
пройти особи, які зараховані на екстернатну форму навчання.
1.6.10.Від проходження атестації звільняються:
- учні за наявності захворювань, наведених у Переліку захворювань, що можуть бути
підставою для звільнення учнів загальноосвітніх навчальних закладів від проходження
державної підсумкової атестації за станом здоров’я, наведеному в додатку до Інструкції
про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців)
загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я
України від 01 лютого 2013 року № 72/78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2013 року за № 288/22820;
- учні, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17, 18і Закону
України «Про відпустки»;
1.6.11.При визначенні претендентів на нагородження золотою та срібною медалями
та їх нагородженні необхідно дотримуватися вимог Положення про золоту медаль «За
високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні».

1.7.Забезпечити довідками випускників, які проживають або переселилися з
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та з
населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, для пред’явлення на пунктах
проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти.
1.8.Погодити з відділом освіти (Соломахіною О.О.) графіки проведення державної
підсумкової атестації у 9-х та 11(12)-х класах до 15.04.2015 року.
1.9.До 15 квітня 2015 року подати пропозиції (Соломахіній О.О.) щодо складу
атестаційних комісій загальноосвітніх навчальних закладів.
1.10.До 1 травня 2015 року створити апеляційні комісії для вирішення спірних
питань, які можуть виникнути під час проведення річного, підсумкового оцінювання
навчальних досягнень учнів та проведення державної підсумкової атестації.
1.11.До 15 травня 2015 року вжити відповідні заходи щодо надолуження
навчального матеріалу та надати інформацію про виконання державних навчальних
програм.
1.12.До 1 червня 2015 року надати до відділу освіти (Панасенко В.В.) інформацію
про результати проведення державної підсумкової атестації у 4-х та 11 (12)-х класах, до 15
червня 2015 року - інформацію про результати проведення державної підсумкової
атестації у 9-х класах.
1.13.До 8 червня 2015 року провести уточнення бази даних замовлень на документи
про освіту випускників-претендентів на отримання свідоцтв з відзнакою.
1.14.Забезпечити розрахунок середнього бала атестата та свідоцтва випускників та
зробити відповідний запис у додатках до документів про освіту згідно з рекомендаціями
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2010 №1/9-67, 28.04.2012
№1/9-326.
1.15.Урочисті засідання педагогічних рад загальноосвітніх навчальних закладів з
нагоди вручення:
- свідоцтв про базову загальну середню освіту провести 10 червня 2015 року;
- атестатів про повну загальну середню освіту та випускні вечори провести 30
травня 2015 року.
1.16. Довести цей наказ до відома всіх учасників навчально-виховного процесу та
забезпечити його виконання.
2.Соломахіній О.О., головному спеціалісту відділу освіти:
2.1.Забезпечити контроль за підготовкою і проведенням державної підсумкової
атестації, дотриманням вимог щодо переведення та випуску учнів загальноосвітніх
навчальних закладів.
2.2.Порядок і форми контролю за правильністю нагородження медалями і
грамотами випускників 2015 року затвердити окремим наказом.
2.3.До 20 квітня 2015 року підготувати проект наказу про створення атестаційних
комісій для проведення державної підсумкової атестації у 9-х, 11(12)-х класах
загальноосвітніх закладів міста.
2.5.До 25 квітня 2015 року підготувати проект наказу про створення апеляційної
комісії при відділі освіти для забезпечення об’єктивного проведення атестації учнів та
вирішення спірних питань.
2.6.Здійснити перевірки щодо організації і проведення державної підсумкової
атестації та заповнення додатків до документів про освіту випускникам 2015 року (за
окремими графіками).
3.Панасенко В.В., завідуючому міським методичним кабінетом, провести
інструктивно-методичні наради з заступниками директорів з навчальної та навчальновиховної роботи, вчителями-предметниками про порядок проведення державної
підсумкової атестації у 4-х, 9-х, 11(12)-х класах.

4.Покласти відповідальність за організацію і проведення державної підсумкової
атестації, нагородження учнів Похвальними листами, грамотами, медалями; звільнення
учнів від державної підсумкової атестації; переведення та випуск учнів із навчальних
закладів; видачу документів про освіту на керівників загальноосвітніх навчальних
закладів.
5.Наказ розмістити на офіційному веб-сайті відділу освіти.
6.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о.начальника відділу освіти

.

О.О.СОЛОМАХІНА

