
ХОТІНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ХОТІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
вул. Соборна, 45, смт. Хотінь, 42320, тел. (0542)69-72-96/Факс: (0542) 69-75-10;

e-mail:  41073892@  mail  .  gov  .  ua   Код ЄДРПОУ 41073892

НАКАЗ
«12» жовтня 2018                                                                                              № 119-ОД

смт Хотінь

Про підготовку до проведення в 2019 році
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти

 На виконання наказів Міністерства освіти і науки України  від 28.09.2018 №
1036    «Про  підготовку  до  проведення  в  2019  році  зовнішнього  незалежного  
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої
освіти»,   Департаменту освіти і  науки Сумської ОДА від 12.10.2018 № 641-ОД
«Про підготовку до проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання
результатів  навчання,  здобутих  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти»,  з
метою  якісної  підготовки,  організації  та  проведення  зовнішнього  незалежного
оцінювання  

НАКАЗУЮ:

1.   Призначити  координатором  проведення   зовнішнього  незалежного
оцінювання  у  2019  році  Чабанову  Л.В.,  спеціаліста  відділу  освіти  Хотінської
селищної ради

2. Затвердити заходи щодо підготовки випускників Хотінської селищної ради
Хотінської об’єднаної територіальної громади 2019 року до участі у зовнішньому
незалежному оцінюванні (додаток 1).

3. Організувати розгляд питання щодо підготовки та проведення зовнішнього
незалежного  оцінювання  (далі  –  ЗНО)  у  2019  році  на  нараді  директорів
загальноосвітніх  навчальних  закладів  та  на  нараді  заступників  директорів  з
навчально-виховної роботи.

4.  Відповідальними  за  формування  комплектів  реєстраційних  документів
випускників старшої школи призначити директорів закладів освіти І-ІІІ ступенів.

5. Провести 24.01.2019 року нараду-навчання відповідальних за формування
комплектів реєстраційних документів випускників старшої школи. 
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6.   Директорам загальноосвітніх закладів освіти І-ІІІ ступенів:
          6.1. Проаналізувати на засіданнях педагогічних рад, на шкільних методичних
об’єднаннях  результати  зовнішнього  незалежного  оцінювання  2018  року,  та
вирішити питання щодо підвищення якості надання освітніх послух. 

6.2. До 29.10.2018 року видати наказ «Про підготовку до проведення  в 2019
році  зовнішнього  незалежного  оцінювання  результатів  навчання,  здобутих  на
основі повної загальної середньої освіти» та затвердити заходи щодо підготовки
випускників закладів освіти І-ІІІ ступенів до участі у зовнішньому незалежному
оцінюванні 2019року.

6.3.До  22.01.2019  року  організувати  на  базі  закладів  освіти  І-ІІІ  ступенів
пункти реєстрації учасників ЗНО-2019.

6.4.  До  22.01.2019  року  призначити  відповідальних  за  роботу  пунктів
реєстрації учасників ЗНО-2019.

6.5.  Активізувати  інформаційно-роз’яснювальну  роботу  з  батьками  та
піклувальниками випускників 2019 року.

6.6.  До 02 лютого 2019 року надіслати до відділу освіти (Чабанова Л.В.)
інформацію  про  кількість  учасників  зовнішнього  незалежного  оцінювання,  які
зареєструвалися на пробне тестування та  до 07 березня 2019 року про кількість
учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які зареєструвалися на основну
сесію (по предметах).

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

Начальник відділу освіти                                                                     А.В. Іванченко  

З наказом ознайомлена:

«______» _________________ 2018 року _______________ Л.В.Чабанова


