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УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ПОКРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 

Н А К А З

06  березня  2017 року                          м. Покров                                           №86

Про організацію та проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання
навчальних досягнень випускників
загальноосвітніх навчальних закладів
м. Покров  у 2017 році

              Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2004 р. №1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»  (із змінами від 08.07.2015р. №533), наказів Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 р. №77 «Про затвердження програм  зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які  бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти», від 27 липня 2016  року №888 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого  2016 року №17», від 27 липня 2016 року №889 «Деякі питання проведення у 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», наказу 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», наказу від 29.08.2016 №1027/900 «Деякі питання участі у ЗНО та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», від 30.12.2016р. №1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року №1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році», від 10.01.2017 року №25 «Деякі питання нормативного забезпечення ЗНО  результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», з метою організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів м. Покров у  2017 році 

       НАКАЗУЮ:

	Провести у 2017 році  державну підсумкову атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня 


1
з української мови 
У форматі зовнішнього незалежного оцінювання


2
математики, історії України (період XX  початок  XXI ст.)
У формі зовнішнього незалежного оцінювання
Випускники мають право обрати один із зазначених предметів незалежно від профілю
3
Іноземна мова, 
Історія України (період XX  початок  XXI ст.), 
математика, 
біологія, 
фізика, 
хімія  
У формі зовнішнього незалежного оцінювання
Випускники проходять ДПА з одного із зазначених предметів за власним вибором
4
Мова національних меншин 
У навчальному закладі або у формі зовнішнього незалежного оцінювання
ДПА з цього предмета не обов’язкова, випускники проходять  її за  бажанням 


2. Затвердити заходи управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради щодо підготовки та проведення ЗНО випускників шкіл у 2017 році, згідно з додатком. 

3. Інформаційно-методичному центру управління освіти (В.В.Чернишовій):
3.1. Організувати  через засоби  масової інформації, сайти навчальних закладів, управління освіти, інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості міста  про особливості проходження ЗНО та вступу до вищих навчальних закладів у 2017 році. 
3.2. Інформувати педпрацівників шкіл міста різних категорій через систему методичної роботи з питань проведення ЗНО випускників 2017 року. 

4. Здійснити добір та навчання педагогічних працівників,  які  надали згоду і будуть залучені  до проведення пробного тестування. 
Лютий-березень 2017 року. 
Сапа І.М. 
5. Забезпечити  створення належних умов для проведення  пробного зовнішнього незалежного оцінювання на базі  комунального закладу «Навчально-виховний комплекс №2  (середня школа  I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад)  м. Покров  Дніпропетровської області» (далі – КЗ «НВК №2»).
01 квітня 2017р. 
08 квітня 2017р. 
Сапа І.М., Чергинець Г.М.
6. Організувати з комунальним закладом «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров» надання медичної допомоги учасникам пробного тестування і персоналу пункту тестування у КЗ «НВК №2».  
01 та  08 квітня 2017 року, Сапа І.М. 

7. Організувати спільно  з міським відділом поліції охорону правопорядку в         КЗ «НВК №2» під час проведення пробного тестування. 
01 та  08 квітня 2017 року,
 Сапа І.М., Чергинець Г.М.
8. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів: 
8.1. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань проведення ДПА у  випускних класах, особливостей проведення  ЗНО  у 2017 року серед  випускників  11-х класів,  їхніх батьків, педагогів. 
Березень – травень 2017 року.
8.2.  Провести батьківські збори випускників 11-х класів з роз’ясненням порядку  проведення ЗНО у 2017 році, у тому числі з питань особливостей реєстрації учасників, вибору предметів  ЗНО  та отримання документів.
Березень 2017 року.
8.3. Забезпечити  якісну підготовку випускників до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання.  
Березень – травень 2017 року.
8.4. Організувати виконання заходів щодо підготовки і проведення ДПА, ЗНО  у 2017 році.
Згідно з визначеними термінами
9. Розмістити даний наказ на сайті управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради.
До 10.03.2017 року,  І.М. Охота. 
10. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти  І.М. Сапа, контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


   Начальник управління освіти                                                       Г.П.Рубаха



















Додаток
до наказу управління освіти
від 06.03.2017 р. №86

Заходи 
управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
щодо підготовки та проведення державної підсумкової атестації,  зовнішнього незалежного оцінювання  випускниками  2017 року

№
п/п
Зміст заходів
Термін 
виконання
Відповідальний
1.
Участь у проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань ДПА та  ЗНО у  2017 року. Висвітлення процесу підготовки у місцевих засобах масової інформації
Упродовж року
В.В.Чернишова,
керівники ЗНЗ
2.
Проведення інструктивно-методичних нарад, семінарів, on-Line конференцій для керівників ЗНЗ, педагогів, залучених до проведення ЗНО.
Протягом року
І.М. Сапа,
В.В.Чернишова,
керівники ЗНЗ
3.
Уточнення та оновлення електронної бази даних навчальних закладів м. Покров та управління освіти  виконавчого комітету Покровської міської ради
Листопад 2017 року  
І.М. Сапа,
І.М. Охота,
керівники ЗНЗ
4.
Надання пропозицій до ДРЦОЯО для створення мережі пунктів пробного тестування
Листопад 2017 року  
І.М. Сапа
5.
Організація реєстрації учасників пробного тестування та зовнішнє незалежне оцінювання  2017 року 
10.01-31.01.2017р. 
06.02-17.03.2017
23.02.2017р. 
І.М. Сапа,
керівники ЗНЗ
6.
Добір персоналу пункту  пробного тестування 
До 24.02.2017р. 
І.М. Сапа,
В.В.Чернишова
7.
Навчання тренерів та відповідальних за роботу пункту пробного тестування  
28.02.2017р. 
І.М. Сапа,
І.М. Охота
8.
Навчання та сертифікація персоналу пункту пробного тестування 
14.03.2017р.
24.03.2017р. 
І.М. Сапа,
В.В.Чернишова,
І.М. Охота
9.
Підготовка пункту пробного тестування до проведення процедури пробного ЗНО 
Березень 2017р. напередодні тестування  
І.М. Сапа,
Г.М. Чергинець
10.
Підготовка листів до органу охорони здоров’я, охорони правопорядку щодо надання медичної допомоги і охорони правопорядку на пункті пробного тестування 
До 10.03.2017р. 
І.М. Сапа 
11.
Проведення процедури пробного ЗНО 
01.04, 08.04.2017р. 
ДПРЦОЯО, 
І.М. Сапа,
Г.М. Чергинець
12.
Сприяння у проведенні зовнішнього  незалежного оцінювання випускників 2017 року згідно встановлених термінів: 
	укр. мова і література;

німецька, французька, іспанська мова; 
англійська мова;
математика;
історія України;
рос. мова;
біологія;
географія;
фізика;
хімія. 
23.05-16.06.2017р. 

23.05.2017р.
25.05.2017р.
29.05.2017р.
31.05.2017р.
02.06.2017р.
06.06.2017р.
08.06.2017р.
12.06.2017р.
14.06.2017р.
16.06.2017р.
Управління освіти, 
керівники ЗНЗ
13.
Сприяння у проведенні додаткової  сесії  
ЗНО (за потреби)
З 03-12.07.2017р. 
Управління освіти  
14.
Організація участі у ЗНО учасників екстернатної форми отримання документів про освіту  
23.05-16.06.2017р. 
І.М. Сапа,
С.І. Главацька 






Заступник начальника управління освіти                                        І.М. Сапа 
            

