Спеціалізована школа № 185 ім. Володимира Вернадського
Святошинського району м. Києва

НАКАЗ
21.03.2019 р.

№ 46

Про порядок закінчення
2018-2019 навчального року
та проведення державної підсумкової
атестації в школі
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню
освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за №
8/32979, наказом Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2018 року
№ 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11
вересня 2018 року за № 1030/32482 , наказу Міністерства освіти і науки
України від 25 січня 2019 року № 59 «Про проведення 2018/2019
навчальному році державної підсумкової атестації осіб , які здобувають
загальну середню освіту » та листа Департаменту освіти і науки України від
25.01.19№063-582 «Про організаційні заходи щодо закінчення 2018-2019
навчального року в закладах загальної середньої освіти міста Києва» з метою
організованого завершення навчального року та проведення державної
підсумкової атестації
НАКАЗУЮ:
1. Організувати весняні канікули у період з 25 березня по 01 квітня 2019
року(включно).
2. Завершити навчальні заняття у 1-11- х класах 31 травня 2019 року.
3. Провести свято «Останній дзвоник» 31 травня 2019 року.
4. Провести вручення документів про освіту випускникам 9-х класів 4 червня
2019 року.
5. Заступнику директора з виховної роботи Костівській Н.Ф.:
5.1. Надати інформацію завідуючому сектором з питань позашкільної освіти
Ревуцькій Л.Й. про час і формат проведення свята «Останній дзвоник» та
урочистої частини вручення документів про освіту 11-х класів.
6. Заступникам директора з навчально – виховної роботи Целіщевій О.В.,
Кузьковій Т.П., Васильєвій О.А.:
6.1. Забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність школи, при здійсненні тематичного, семестрового,

річного оцінювання навчальних досягнень учнів, оцінок за ДПА та
забезпечити виконання робочих навчальних планів, навчальних програм й
здійснити відповідні перевірки в травні - червні 2019 року.
7. Покласти відповідальність за видачу документів про освіту на заступника
директора з навчально – виховної роботи Целіщеву О.В.
8. Покласти відповідальність за проведення урочистих заходів щодо видачі
документів про освіту випускникам 11-х класів на заступника директора з
виховної роботи Костівську Н.Ф.
9. Провести державну підсумкову атестацію учнів:
- 4-х класів - з 14 по 24 травня з двох предметів;
- 9-х класів – з 04 по 14 червня з трьох предметів (один предмет за
вибором учнів);
- 11-х класів у формі ЗНО –з 21 травня по 13 червня з трьох предметів.
10. Заступникам директора з навчально – виховної роботи Целіщевій О.В.,
Васильєвій О.А.:
10.1. Створити державні атестаційні комісії та подати на затвердження
директору школи їх персональний склад в квітні 2019 року.
11. Покласти відповідальність на заступника директора з навчально –
виховної роботи Целіщеву О.В. за роботу школи, як пункту проведення
зовнішнього незалежного оцінювання.
12. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Целіщевій О.В.:
12.1. Внести зміни до режиму роботи школи як пункту тестування на час
проведення ЗНО.
/березень- квітень 2019 р./
12.2. Оприлюднити цей наказ на сайті школи в березні 2019 року.
13. Класним керівникам 11-х класів Пікаловій Л.В., Богославець М.В.:
13.1. Провести цільові інструктажі з учнями з питань безпеки
життєдіяльності під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання
та урочистих заходів з відповідними записами у журналах реєстрації
інструктажів.
/травень, червень 2019р./
13.2. Провести бесіди з батьками щодо супроводу учнів 11-х класів до
пунктів проведення ЗНО.
/до 21.05.2019 року/
14. Виконання даного наказу покласти на заступників директора Целіщеву
О.В., Кузькову Т.П., Васильєву О.А., Костівську Н.Ф. згідно функціональних
обов’язків.
15. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи
З наказом ознайомлені:
Целіщева О.В.
Васильєва О.А.
Богославець М.В

Є.Щербаков
Кузькова Т.П.
Костівська Н.Ф.
Пікалова Л.В.

