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ЛИПОВОДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ


28.03.2017
смт Липова Долина
                     № 70 - ОД

                                                                                                                                  
                                      
                                                 
Про порядок організованого закінчення 
2016/2017    навчального     року           та 
проведення     державної      підсумкової атестації     учнів     4, 9, 11 -х      класів у загальноосвітніх навчальних закладах району  









	   На виконання наказів Міністерства освіти і науки України  від 20.10.2016 р. № 1272 «Про проведення державної  підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», від 30.12.2016 р. № 1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 р. № 1272», від  27.07.2016 р.  № 889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», від 31.08.2016 р. № 1055 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», від 17.03.2015 № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», від 14.07.2015 № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»,  відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 року за № 157/26602, листів Міністерства освіти і науки  України від 05.02.2016  № 1/9-62 «Щодо організації навчального процесу», від 09.06.2016 року №1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 13.03.2017 
№ 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» (Додаток - Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році), від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми проблемами», з метою організованого завершення  2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х  класів

НАКАЗУЮ:
	1. Керівникам  загальноосвітніх навчальних закладів району:
1.1.Ужити необхідних заходів  щодо організованого закінчення  2016/2017 навчального року, проведення державної підсумкової атестації (далі – ДПА) учнів  4-х, 9-х, 11-х класів.
1.2. Забезпечити безумовне виконання вимог, визначених у наказах Міністерства освіти і науки України від  20.10.2016 р. № 1272 «Про проведення державної  підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», від 30.12.2016 р. № 1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 р. № 1272», інших чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення ДПА учнів.
1.3. Оновити матеріали інформаційних стендів щодо   проведення ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів  у 2016/2017 навчальному році.
До 01 квітня 2017 року 
1.4. Провести роз’яснювальну роботу з педпрацівниками загальноосвітніх навчальних закладів, учнями 4-х, 9-х, 11-х класів, їх батьками  щодо проведення ДПА учнів у системі загальної середньої освіти,  оцінювання результатів атестації. 
До 01 квітня 2017 року 
1.5. Забезпечити відповідно до структури навчального року, затвердженої у загальноосвітньому навчальному закладі,  організоване закінчення навчальних занять та виконання в повному обсязі навчальних планів і программ, проведення навчальних екскурсій, навчальної практики (запланованих впродовж навчального року чи після завершення навчальних занять).
1.6. Визначити педагогічною радою навчального закладу та затвердити відповідним наказом керівника строки проведення державної підсумкової атестації випускників І і ІІ ступенів, предмет ДПА (для школи ІІ ступеня) із зазначених навчальних предметів: українська література, зарубіжна література, іноземна мова (залежно від навчального закладу), історія України, всесвітня історія, правознавство (практичний курс), географія, біологія, хімія, фізика, інформатика.
До 05 квітня 2017 року 
1.7. Затвердити в установленному законодавством порядку графіки проведення ДПА учнів 4-х, 9-х класів.
1.8. Створити в загальноосвітніх навчальних закладах за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації державні атестаційні комісії.
Не пізніше ніж за два тижні 
до початку атестації
1.9. Надати до відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації для здійснення контролю за дотриманням вимог до організації та проведення ДПА  учнів навчальними закладами (п. 4 розділу І чинного Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти) графіки проведення  державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х класів. 
До 30 квітня  2017 року
1.10. Рекомендувати завершити навчальні заняття в 1-11 класах у 2016/2017 навчальному році 26 травня 2017 року.
1.11. Рекомендувати провести свято «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах району 26 травня 2017 року з 8 год. 30 хв. до 10 год.
1.12. Провести у письмовій формі ДПА в загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня з трьох предметів: українська мова, літературне читання, математика; в загальноосвітніх навчальних закладах ІІ ступеня з трьох предметів: українська мова (диктант), математика (контрольна робота) та предмету за вибором педагогічної ради навчального закладу.
1.13. Посилити особисту відповідальність за якість завдань для ДПА учнів 4-х, 9-х класів та достовірність її результатів.
1.14. Розпочати ДПА відповідно до правил  внутрішнього розпорядку навчального закладу.
1.15. Провести ДПА випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ЗНО) з 23 травня по 16 червня 2017 року згідно з графіком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2016 № 1055 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення у 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», з трьох предметів: українська мова; математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття); предмету за вибором учня з одного із зазначених: біології, хімії, фізики, географії, іноземної мови (залежно від того, яка іноземна мова вивчалась у старшій школі), математики, історії України (період ХХ – початок ХХІ століття). 
1.16. Погодити з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації дати надання вільних днів (за необхідності) для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів для підготовки та у день  проведення  ДПА у формі  ЗНО. 
До 05 квітня 2017 року
1.17. Забезпечити  не пізніше  10 години 50  хвилин  участь учнів 11-х класів у державній підсумковій атестації за курс повної загальної середньої освіти:  23 травня 2017 року  - з української мови, 29 травня 2017 року – з  англійської мови, 31 травня 2017 року – з математики, 02 червня 2017 року – з історії України, 06 червня 2017 року -  з російської мови, 08 червня 2017 року – 
з біології, 12 червня 2017 року – з географії, 14 червня 2017 року – з фізики, 16 червня 2017 року – з хімії, яка відбуватиметься у формі зовнішнього незалежного оцінювання, у пунктах проведення зовнішнього незалежного  оцінювання відповідно до адреси, яка вказана у запрошенні учасників ЗНО.
1.18. Зарахувати результати ЗНО як результат ДПА за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року.
1.19. Надати право учням, які хворіли під час проведення атестації, не з’явилися для проходження атестації або не взяли участь під час основної та додаткової сесій ЗНО з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, через поважні причини (надавши відповідну довідку) на підставі рішення педагогічної ради навчального закладу та відповідного наказу керівника пройти атестацію в строки, визначені навчальним закладом за завданнями, укладеними ним. 
1.20. Дозволити пройти ДПА в навчальному закладі у вересні поточного року за завданнями, укладеними навчальним закладом, особам, які не з’явились для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин та особам, які зареєструвалися на екстернатну форму навчання, 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»).
1.21. Провести ДПА для осіб, які отримують загальну середню освіту екстерном, у терміни, визначені для випускників  9-х, 11-х  класів загальноосвітніх навчальних закладів.
1.22. Дозволити проходити атестацію достроково за завданнями, укладеними навчальними закладами, в окремих випадках, згідно з пунктом 13 розділу ІІ Положення про державну підсумкову атестацію.
1.23. Здійснювати звільнення від проходження ДПА, створення апеляційних комісій, подання на розгляд апеляцій відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 30 грудня 2014 року № 1547.
	1.24. При визначенні претендентів на нагородження Золотою і Срібною медалями та їх нагородженні дотримуватися вимог  чинного Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні».
	1.25. Дозволити під час проведення атестації бути присутніми, крім членів комісії, уповноваженим відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (не більше однієї особи), представникам батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу (не більше двох представників).
1.26. Забезпечити розрахунок середнього бала документів про освіту та  зробити відповідний запис у додатках, з урахуванням наслідків розгляду апеляційного звернення випускника, його батьків чи законних представників.
1.27. Погодити з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації дати проведення урочистостей з нагоди вручення документів про освіту випускникам 9-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
До 05 квітня 2017 року
  	1.28. Посилити роботу щодо категоричного недопущення та запобігання примусових благодійних внесків  в загальноосвітніх навчальних закладах, їх нецільового використання (лист МОН України від 06.03.2009 року № 1/9-150).
1.29. Вручити документи про здобуття освіти учням-випускникам на урочистих зборах за участі батьків, представників громадських організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, в приміщеннях, що відповідають вимогам техніки безпеки. 
1.30. Заборонити будь-які неофіційні форми відзначення закінчення загальноосвітнього навчального закладу на території школи, НВК, збір коштів на урочистості, подарунки закладу, педагогічним працівникам тощо.
1.31. 	Завершити 2016/2017 навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах району не пізніше 1 липня 2017 року (п. 1 ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту»).
2. Районному методичному кабінету (Шапран Ю.О.):
2.1. Підготувати добірку нормативних, інструктивно-методичних  документів Міністерства освіти і науки України щодо регулювання порядку закінчення 2016/2017 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів-випускників 4-х, 9-х, 11-х класів у  загальноосвітніх навчальних закладах та розмістити її на сайті відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.
До 01 квітня 2017 року
2.2. Провести нараду з заступниками директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів з питань забезпечення організованого закінчення 2016/2017 навчального року і  проведення ДПА учнів  4-х, 9-х, 11-х класів у  загальноосвітніх навчальних закладах.  
До 20 квітня 2017 року
 2.3. Підготувати за наданою інформацією загальноосвітніх навчальних закладів району графіки проведення свята «Останній дзвоник» та урочистостей з нагоди вручення документів про освіту випускникам 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечити подання їх  до відповідних служб району. 
До  10 травня 2017 року
2.4. Здійснити  моніторинг  виконання навчальних планів і програм, організації закінчення навчального року, підготовки до проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах району. 
Протягом квітня 2017 року  
3. Головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (Демиденко С.М.):
3.1. Забезпечити згідно з планом роботи відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації розгляд питання  щодо організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів на нараді директорів загальноосвітніх навчальних закладів. 
3.2. Підготувати проекти наказів відділу освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  про створення апеляційних комісій з кожного предмета, з якого атестація проводиться у загальноосвітніх навчальних закладах, для оскарження процедури проведення та  результатів ДПА; визначення уповноважених для здійснення контролю за дотриманням вимог до організації та проведення ДПА.  
До 30 квітня 2017 року
4. Контроль за дотриманням нормативно-правових вимог щодо закінчення 2016/2017 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів, розрахунком середнього бала документів про освіту та здійсненням відповідних записів у додатках і шкільній документації, випуском учнів 9-х, 11-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах, НВК району покласти на головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  Демиденко С.М. 
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник                                                                          Л.М. Дмитрушко


З наказом ознайомлені:
С.М.Демиденко                                О.О.Кревсун
Ю.О.Шапран                                     Г.В.Богомол
Н.О.Деуленко                                    Г.І.Гайдук
Н.І Гелеверя                                      Т.М.Грицай
В.О.Гречаник                                    А.П.Кулибаба
Л.С.Бондаренко                                О.В.Грабина
Л.М.Вовк                                           Н.М.Педько
І.І.Вовк                                               О.Д.Кравцова                                       
Н.А.Шульга                                       М.С.Супрун
К.І.Гаркава                                         Ю.В.Бельмас

                                                          















































«Погоджено»

Юрисконсульт                             В.М. Ваглай 
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