УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ МІСЬКОЇ
НАКАЗ
від 09.03.2016
м.Селидове

РА ДИ
№ 111

Про порядок закінчення навчального року
та проведення державної підсумкової атестації
в загальноосвітніх навчальних закладах міської ради
в 2015-2016 навчальному році
На виконання наказу департаменту освіти і науки від 03.03.2016 № 88 «Про
порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової
атестації в загальноосвітніх навчальних закладах донецької області в 2015-2016
навчальному році», з метою організованого закінчення навчального року та
проведення державної підсумкової атестації
НАКАЗУЮ
1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів міської ради:
1.1. Завершити навчальні заняття в 2015-2016 навчальному році 30 травня 2016
року.
1.2. Провести свято «Останнього дзвоника» 30 травня 2016 року.
1.3. Провести державну підсумкову атестацію відповідно до Орієнтовних вимог до
проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої
освіти у 2015/2016 навчальному році, затверджених наказом МОНУ від 08.02.2016
№ 94:
- для ланки І ступеня – з 12 по 21 травня з трьох предметів: української мови,
літературного читання, математики.
- для ланки ІІ ступеня – 1 червня з української мови , 4 червня – з предмету за
вибором навчального закладу, 8 червня – математики.
- для ланки ІІІ ступеня – з трьох предметів обов’язково для всіх випускників:
5 травня у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання – з
української мови у формі ЗНО;
11 травня у пунктах проведення ЗНО – з математики або 13 травня з історії
України у формі ЗНО;
20 травня у навчальному закладі – з іноземної мови за завданнями Міністерства
освіти і науки України.
1.1.

Взяти до уваги, що:

1.1.1. ДПА у формі ЗНО буде проводитися як під час основної, так і під час додаткової
сесій ЗНО.
1.1.2. У випадку, якщо учень складатиме ЗНО і з математики та історії – до атестата
вносити оцінку за ДПА з того предмета, який він (учень) указав при реєстрації на
ЗНО.
1.1.3. Випускникам, які братимуть участь в апробаційному ЗНО з іноземних мов, що
відбудеться 16 квітня 2016 року, результати апробаційного ЗНО можуть
зараховуватися, як результати ДПА з іноземної мови.
1.1.4. Український центр оцінювання якості освіти надсилає навчальним закладам
результати ДПА, проведеної у формі ЗНО під час основної сесії, до 30 травня 2016
року, додаткової сесії – до 30 червня 2016 року.
1.1.5. Учням вечірньої загальноосвітньої школи при Селидівській виправній колонії № 82
надається право пройти атестацію з усіх предметів, визначених МОН України, за
місцем навчання за завданнями, укладеними навчальними закладами. Учням
вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів, які зареєструвалися для
проходження ЗНО, оцінка за ДПА з відповідного предмета виставляється за
результатами ЗНО.
1.1.6. Особам, які з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО та роботу над тестом
яких достроково припинено у зв’язку із допущеними ними порушеннями
процедури проходження ЗНО, виставляється нуль тестових балів, що відповідає
одному балу за ДПА.
1.1.7. Особи, які не з’являться для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин
та особи, які зареєструвалися на екстернатну форму навчання після 4 березня 2016
року, але не зареєструвалися у встановлені терміни для участі в ЗНО, за винятком
осіб, які проживають на тимчасово окупованій території (лист МОН від
14.09.2015 №1/9-436 «Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти
особами, які проживають на тимчасово окупованій території України»), матимуть
можливість пройти ДПА в навчальному закладі у вересні поточного року за
завданнями, укладеними навчальними закладами.
1.1.8. Учні, які хворіли під час проведення атестації, та учні, які не з’явилися для
проходження атестації або не взяли участь під час і основної, і додаткової сесії
ЗНО з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за
ДПА, через поважні причини, зобов’язані надати довідку, на підставі якої
рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та
відповідним наказом його керівника їм надається право пройти атестацію в строки
визначені навчальним закладом за завданнями, укладеними навчальними
закладами.
1.1.9. Учні, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після
проведення атестації, проходитимуть атестацію в строки визначені навчальним
закладом за завданнями, укладеними навчальними закладами.
1.1.10. Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій
ЗНЗ приймають самостійно. При організації навчальної практики керуватися
інструктивно – методичним листом МОНУ від 06.02.2008 № 1/9-61.
1.1.11. Переведення учнів до наступного класу (крім перших) здійснюється на підставі
семестрового та річного оцінювання знань учнів та ДПА (для випускників
початкової та основної шкіл) згідно з рішенням педагогічної ради ЗНЗ, що
впродовж 5 робочих днів з дати прийняття оприлюднюється на офіційному веб сайті ЗНЗ.

1.1.12. Від проходження атестації звільняються:
- учні, які навчаються за індивідуальною формою навчання;
- учні за наявності захворювань, наведених у Переліку захворювань, що можуть
бути підставою для звільнення учнів загальноосвітніх навчальних закладів від
проходження ДПА за станом здоров’я, наведеному у додатку до Інструкції про
звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів
загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затвердженої наказом
МОН, Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2013 року № 72/78,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року № 288/22820;
- учні, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17,18 і
Закону України «Про відпустки»;
- учні випускних класів, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах,
виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і
відбуваються під час проведення атестації;
- учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, що
мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбуваються під
час проведення атестації, звільняються від атестації;
- учасники міжнародних предметних олімпіад та фінальних етапів турнірів,
конкурсів, які мають статус міжнародних відповідно до законодавства України, та
учасники ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації
з предметів, з яких вони стали переможцями у відповідних випускних класах (за
винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО);
- учні навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які у поточному
навчальному році отримали сертифікат міжнародного мовного іспиту з іноземної
мови рівня В – 1 для загальноосвітніх навчальних закладів та рівня В – 2 для
спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, звільняються від
атестації цих предметів.
1.1.13. Підставою для звільнення від проходження атестації є рішення педагогічної ради
навчального закладу, на основі якого видається наказ керівника навчального
закладу.
1.1.14. При визначенні претендентів на нагородження золотою та срібною медалями та їх
нагородженні дотримуватися вимог Положення про золоту медаль «За високі
досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»,
затвердженого наказом МОНУ від 17.03.2016 № 306. Зареєстрованого в
Міністерстві юстиції від 31.03.2015 № 354/26799.
1.1.15. Контроль за правильністю нагородження золотою та срібною медалями
покладається на керівника навчального закладу. Контроль за дотриманням
особливих умов нагородження, визначених розділом ІІІ вищезазначеного
Положення, покладається на відділ освіти міської ради.
1.1.16. Забезпечити довідками випускників, які проживають або переселилися з
тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі
свої повноваження, для пред’явлення в пунктах проходження зовнішнього
незалежного оцінювання якості знань.
1.1.17. 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.

1.1.18.Урочисті засідання педагогічних рад з нагоди вручення:
- свідоцтв про базову загальну середню освіту провести 09 червня 2016 року;
- атестатів про повну загальну середню освіту та випускні вечори провести
31 травня 2016 року.
1.2. Довести цей наказ до відома батьків та осіб, що їх замінюють.
2. Панасенко В.В., завідуючій міським методичним кабінетом, забезпечити
методичний супровід ДПА в 2016 році з предметів у початковій, основній та
старшій школі.
3. Розмістити наказ на сайті відділу освіти міської ради.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на Мелікову Т.А., спеціаліста І
категорії відділу освіти.

Начальник відділу освіти

О.О.СОЛОМАХІНА

