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ЛИПОВОДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

06.04.2016	                             смт Липова Долина	                       № 77-ОД


Про закінчення 2015/2016 навчального
року     та     проведення        державної 
підсумкової      атестації                 учнів 
(вихованців)    у          загальноосвітніх 
навчальних                                закладах  
Липоводолинського                    району


Відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим у  Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015                 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940», від 14.09.2015 № 932 «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.09.2015 за № 1152/27597, від 05.11.2015                   № 1143 «Про затвердження Календарного плану підготовки  та проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листів  Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 14.09.2015 № 1/9-436 «Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України», протоколу засідання науково-методичної ради  районного методичного кабінету відділу освіти від 31.03.2016 року № 2 та з метою якісної підготовки й організованого проведення державної підсумкової атестації

НАКАЗУЮ

	1. Затвердити:
1.1. Склад робочої групи відділу освіти Липоводолинської райдержадміністрації з питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році (додаток 1).
1.2. Склад апеляційних комісій відділу освіти з предметів, з яких проводиться  державна підсумкова атестація   (додаток 2).
2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
2.1. Вжити заходів щодо виконання навчальних планів і програм у зв’язку з призупиненням навчального процесу через епідеміологічну  ситуацію. 
2.2. Вжити заходи щодо засвоєння учнями 11 класів змісту кожного навчального предмету в повному обсязі, про що здійснити запис у відповідній колонці класного журналу. При цьому рекомендуємо з 01 по 20 травня 2016 року навчальні заняття не проводити. Навчальний матеріал може бути освоєний за рахунок ущільнення, проведення додаткових уроків у робочий час виключивши можливість перевищення тижневого гранично допустимого навчального навантаження на учнів, визначеного Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДсанПІН 5.5.2.008-01, а також проведення навчання з 23 по 27 травня 2016 року.
2.3. Зміни в організації навчально-виховного процесу в 11 класах затвердити на педагогічній раді та погодити з відділом освіти.
2.4. Завершити навчальні заняття і виконання навчальних програм 27 травня 2016 року. 
2.5. Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій прийняти самостійно на засіданні педагогічної ради.
2.6. Організувати та провести державну підсумкову атестацію у такі терміни :
з 10  по  20  травня  2016  року  - для учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з  трьох  предметів   (додаток 3);
з  01  по  10  червня  2016  року  - для випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з  трьох  предметів  (додаток 4);
з 05 по 20 травня 2016 року для випускників навчальних закладів ІІІ ступеня  з трьох предметів (додаток 5).
2.7. Державну підсумкову атестацію для осіб, які отримують загальну середню освіту екстерном, провести в терміни, визначені  для  випускників  9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
2.8. Звільнення від державної підсумкової атестації здійснювати відповідно до вимог розділу V Положення.
2.9. Проведення державної підсумкової атестації в інші терміни для учнів, які не пройшли атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, здійснювати відповідно до вимог пунктів 9-11 розділу ІІ Положення.
2.10. Забезпечити (при необхідності) підвезення випускників старшої школи до місць проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
2.11. Подати відділу освіти склад комісій (на погодження) та графіки для проведення  державних підсумкових атестацій. 
До 20.04.2016 
2.12. Провести свято Останнього дзвоника для учнів загальноосвітніх навчальних закладів району 27 травня 2016 року. До 23 травня 2016 року інформувати відділ освіти про час його проведення.
2.13. Провести урочисте вручення документів про освіту випускникам 11-х класів – 28-29 травня 2016 року, 9 класів –  8-10 червня 2016 року.
2.14. Заборонити будь-які неофіційні форми відзначення закінчення  навчального року, збір коштів на урочистості, подарунки навчальним закладам, педагогічним працівникам тощо.
2.15. Забезпечити інформування вчителів, учнів, батьків, громадськості з питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації. Оформити відповідні інформаційні стенди. 
До 20.04.2016
3. Головному спеціалісту відділу освіти (Демиденко С.М.), районному методичному кабінету (Шапран Ю.О.):
3.1. Провести інструктивну нараду для керівників загальноосвітніх навчальних закладів про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації;
									Квітень 2016 
3.2. Надавати керівникам та педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів методичну допомогу із питань закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної  підсумкової атестації.
									До 10.06.2016
	3.3. Забезпечити замовлення на виготовлення  бланків документів про освіту.
		3.4. Забезпечити контроль за дотриманням особливих умов нагородження Золотою та Срібною медалями випускників 11-их класів у відповідності до розділу ІІІ Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 року «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» і зареєстрованого Міністерством юстиції України 31.03.2015 року № 354/26799.
	3.5. Вибірково перевірити організацію та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах району. Матеріали перевірки узагальнити до 1 липня 2016 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Начальник  		                                                        Л.М.Дмитрушко
 
З наказом ознайомлені:                                     
                                            Демиденко С.М.  
 Шапран Ю.О.   
 Авраменко Ж.М.  
 Мороз Л.В.       
 Козюра Р.В.   
 Ноздра В.Д.           






Додаток 1
до наказу відділу освіти 
06.04.2016  № 77-ОД

Робоча
група відділу освіти з питань організації закінчення  навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів
Липоводолинського району  в 2015/2016 навчальному році

1. Дмитрушко Л.М.    – начальник відділу освіти, керівник групи;
2. Демиденко С.М.     – головний спеціаліст відділу освіти;
3. Шапран Ю.О.         – завідуюча районним методичним кабінетом;
4. Авраменко Ж.М.    – методист районного методичного кабінету;
5. Мороз Л.В.             – методист районного методичного кабінету; 
6. Козюра Р.В.           – методист  районного методичного кабінету;
7. Ноздра В.Д.           – методист районного методичного кабінету. 












Додаток 2
до наказу відділу освіти
06.04.2016 № 77-ОД

Склад 
апеляційних комісій відділу освіти 
з предметів, з яких проводиться  державна підсумкова атестація

З української мови
голова комісії – Дмитрушко Л.М., начальник відділу освіти,
члени комісії:    Демиденко С.М., головний спеціаліст відділу освіти
                            Авраменко Ж.М., методист РМК відділу освіти

З української літератури
голова комісії – Дмитрушко Л.М., начальник відділу освіти,
члени комісії:    Демиденко С.М., головний спеціаліст відділу освіти
                            Авраменко Ж.М., методист РМК відділу освіти

Із зарубіжної літератури
голова комісії – Дмитрушко Л.М., начальник відділу освіти,
члени комісії:    Демиденко С.М., головний спеціаліст відділу освіти
                            Авраменко Ж.М., методист РМК відділу освіти

З іноземної мови
голова комісії – Дмитрушко Л.М., начальник відділу освіти,
члени комісії:    Демиденко С.М., головний спеціаліст відділу освіти
                            Авраменко Ж.М., методист РМК відділу освіти

З історії України
голова комісії – Дмитрушко Л.М., начальник відділу освіти,
члени комісії:    Демиденко С.М., головний спеціаліст відділу освіти
                            Шапран Ю.О., завідуюча РМК відділу освіти

З всесвітньої історії 
голова комісії – Дмитрушко Л.М., начальник відділу освіти,
члени комісії:    Демиденко С.М., головний спеціаліст відділу освіти
                           Шапран Ю.О., завідуюча РМК відділу освіти 

З правознавства
голова комісії – Дмитрушко Л.М., начальник відділу освіти,
члени комісії:    Демиденко С.М., головний спеціаліст відділу освіти
                            Шапран Ю.О., завідуюча РМК відділу освіти 

З географії
голова комісії – Дмитрушко Л.М., начальник відділу освіти,
члени комісії:    Шапран Ю.О., завідуюча РМК відділу освіти
                            Козюра Р.В., методист РМК відділу освіти 

З біології
голова комісії – Дмитрушко Л.М., начальник відділу освіти,
члени комісії:    Шапран Ю.О., завідуюча РМК відділу освіти 
                            Козюра Р.В., методист РМК відділу освіти 

З хімії
голова комісії – Дмитрушко Л.М., начальник відділу освіти,
члени комісії:    Шапран Ю.О., завідуюча РМК відділу освіти
                           Козюра Р.В., методист РМК відділу освіти 

З математики
голова комісії – Дмитрушко Л.М., начальник відділу освіти,
члени комісії:    Шапран Ю.О., завідуюча РМК відділу освіти
                            Мороз Л.В., методист РМК відділу освіти 

З фізики
голова комісії – Дмитрушко Л.М., начальник відділу освіти,
члени комісії:    Шапран Ю.О., завідуюча РМК відділу освіти 
                            Мороз Л.В., методист РМК відділу освіти 

З інформатики
голова комісії – Дмитрушко Л.М., начальник відділу освіти,
члени комісії:    Шапран Ю.О., завідуюча РМК відділу освіти
                            Мороз Л.В., методист РМК відділу освіти 

З предметів початкової школи
голова комісії – Дмитрушко Л.М., начальник відділу освіти,
члени комісії:    Шапран Ю.О., завідуюча РМК відділу освіти
                            Ноздра В.Д., методист РМК відділу освіти 






Додаток 3
до наказу відділу освіти
06.04.2016 № 77-ОД


Перелік
навчальних предметів, з яких  проводиться державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня
у 2015/2016 навчальному році


№ з/п

Назва навчального предмету

1.

      Українська мова

2.

      Літературне читання

3.

     Математика












Додаток 4
до наказу відділу освіти
06.04.2016 № 77-ОД       

Перелік
навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня   у 2015/2016 навчальному році

№ з/п

                Назва навчального предмету

1.

Українська мова

2.

Математика

3.
Українська література

Випускники проходять державну підсумкову атестацію з одного із зазначених предметів, який обирається педагогічною радою навчального закладу.

Зарубіжна література


Іноземна мова


Історія України


Всесвітня історія


Правознавство. Практичний курс


Географія


Біологія


Хімія


Фізика


Інформатика


Мова національних меншин*


Інтегрований курс літератури*

















Додаток 5
до наказу відділу освіти 
06.04.2016 № 77-ОД

Перелік
навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня у 2015/2016 навчальному році

№з/п
Назва навчального 
предмету
Форма проведення державної підсумкової    атестації
  Примітка

1.
Українська мова
У формі зовнішнього незалежного оцінювання

2.
Іноземна мова
У закладах освіти. За завданнями МОН України

3.
Математика
У формі зовнішнього незалежного оцінювання
Випускник має право обирати один із зазначених предметів незалежно від профілю навчального закладу.

Історія








                 


