ОХТИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1
ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
26.03.2018

м. Охтирка

№

Про порядок завершення 2017-2018
навчального року та проведення
державної підсумкової атестації
учнів у школі
Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту»,
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 30.12.2014 №1547 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, підпунктів 1,3,4,5 пункту 2
наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 № 1103 «Деякі
питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 року за
№ 1014/30882, із змінами, листів Міністерства освіти і науки України від
07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та
навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 22.01.2018
№ 1/9-27 «Щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з
іноземних мов у 2017/2018 навчальному році», від 31.01.2018 №1/9-66 «Про
організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у
закладах загальної середньої освіти», наказу відділу освіти від 15.03.2018 №
132 «Про порядок завершення 2017/2018 навчального року та проведення
державної підсумкової атестації учнів у закладах загальної середньої освіти
м.Охтирка»
НАКАЗУЮ:
1. Здійснити завершення 2017-2018 навчального року і проведення
державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти
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 (далі
МОН України), листа МОН України від 31.01.2018 №1/9-66 «Про
організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у
закладах загальної середньої освіти»:
1) Завершити навчальні заняття в 1-11 класах у 2017-2018 навчальному
році 25 травня 2018 року.

2) Здійснити державну підсумкову атестацію навчальних досягнень
учнів:
- для учнів 4-х класів - 15.05.2018 – українська мова; 17.05.2018 – математика
(на другому уроці);
- для учнів 9-х класів 30.05.2018 – українська мова (диктант); 05.06.2018 –
математика; 07.06.2018 – предмет за вибором (9-А – українська література;
9-Б – правознавство; 9-В – біологія);
- для учнів 11-х класів у формі ЗНО відповідно до реєстрації учнів.
3) Свято «Останній дзвоник» провести 25 травня 2018 року.
4) Провести випускний вечір із урочистим врученням атестатів про
повну загальну середню освіту 23 червня 2018 року.
5) Провести лінійку з врученням свідоцтва про базову загальну
середню освіту 11 червня 2018 року.
6) Провести навчальні екскурсії, навчальну практику для учнів 1-4-х,
5-8-х і 10-х класів з 29.05.2018 по 01.06.2018.
7) Провести педагогічні ради:
- про звільнення учнів 4-х, 9-х класів від проходження ДПА;
- щодо переведення учнів 1-4-х класів, 5-8-х класів, 10-х класів після
01.06.2018;
- щодо випуску учнів 11-х класів 23.06.2018;
- щодо випуску учнів 9-х класів 11.06.2018.
8)
Приймати рішення про нагородження претендентів Золотою або
Срібною медалями на спільному засіданні педагогічної ради та ради
навчального закладу, оформляти наказом керівника закладу освіти та
здійснювати нагородження відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
від 17.03.2015 № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За
високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799.
2. Заступникам
директора
з
навчально-виховної
роботи
Кучер Ю.О., Іванніковій Л.П.:
1) Забезпечити належну організацію закінчення навчального року.
2) Ужити заходів щодо виконання навчальних планів і програм.
3) Забезпечити дотримання термінів проведення державної
підсумкової атестації.
4) Подати у відділ освіти один екземпляр графіка проведення ДПА
здобувачів початкової та базової середньої освіти, до 04.04.2018.
5) Подати у відділ освіти на погодження начальнику відділу освіти
склад державних атестаційних комісій з кожного предмета, до 04.04.2018.
6) Забезпечити інформування педагогічних працівників, батьків,
учнів випускних класів з питань закінчення навчального року та проведення
державної підсумкової атестації; оформити в навчальному закладі
відповідний інформаційний стенд та інформацію розмістити на сайті заклад
освіти.
7) Затвердити та використовувати для проведення державної
підсумкової атестації
єдині завдання,
укладені педагогами закладу
відповідно до затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту
атестаційних завдань:

- для 4-х класів до 01.05.2018;
- для 9-х класів до 15.05.2018.
8) Не враховувати результати ДПА при виставленні річних оцінок з
предметів, з яких учень проходив державну підсумкову атестацію; виставити
оцінки за ДПА в класному журналі в колонку з написом «ДПА» без
зазначення дати після колонки з написом «Річна» та у табелі навчальних
досягнень учнів.
9) Не враховувати результати ДПА при виставленні річних оцінок з
предметів, з яких проводилось ДПА. Виставити оцінки за ДПА в Класному
журналі у колонку з написом "ДПА" без зазначення дати після колонки з
написом "Річна" і в додаток до свідоцтва про базову середню освіту; занести
до Протоколу державної підсумкової атестації, книги обліку і видачі
документів про здобуття базової середньої освіти.
10) Заборонити збір коштів з батьків учнів на централізовану
закупівлю збірників завдань з окремих предметів, посібників для проведення
державної підсумкової атестації.
11) Спланувати організаційні заходи щодо проведення державної
підсумкової атестації здобувачів повної загальної середньої освіти у формі
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 22 травня до 14 липня 2018
року (основна сесія: 22 травня – 13 червня; додаткова сесія: 02-14 липня)
згідно з графіком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки
України від 19 вересня 2017 року № 287 «Про затвердження календарного
плану підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
освіти», з трьох предметів:
- української мови;
- математики або історії України (період XX – початок XXI століття),
випускники вибирають один з двох предметів незалежно від профілю закладу
освіти;
- предмета за вибором учня з одного із зазначених: біології, хімії, фізики,
географії, іноземної мови (англійської, або німецької), математики, історії
України (період XX – початок XXI століття). Учні, які другим предметом для
проходження ДПА обрали математику, можуть обрати для проходження
ДПА з третього предмета історію України і навпаки.
12) Не проводити навчальні заняття для учнів 11-х класів у день
проведення ДПА у формі ЗНО з математики 22.05.2018.
13) Не проводити навчальні заняття для учнів 11-х класів у день
проведення ДПА у формі ЗНО з української мови та літератури 24.05.2018.
14) Надати вихідні дні для підготовки до ЗНО учням 11-х класів
21.05.2018, 23.05.2018.
15) Зарахувати результати зовнішнього незалежного оцінювання як
результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної
середньої освіти випускникам старшої школи на основі відомостей, які
надійдуть до закладу освіти в електронному вигляді, засвідчених
електронним цифровим підписом Українського центру оцінювання якості
освіти.

16) Надати право учням, які хворіли, або не з’явилися для
проходження атестації через поважні причини пройти ДПА в інші строки
(згідно з пунктом 9, 10 розділу ІІ Положення про державну підсумкову
атестацію).
17) Надати у відділ освіти інформацію про звільнених від державної
підсумкової атестації у поточному
навчальному році
та копії
підтверджуючих документів згідно з розділом V Положення відповідно:
здобувачів початкової освіти до 27.04.2018, базової середньої освіти до
24.05.2018, повної загальної середньої освіти до 18.05.2018.
18) Подати у відділ освіти на погодження склад державних
атестаційних комісій з кожного предмета (у 2-х екземплярах) відповідно до
пункту 1 розділу ІІІ Положення, до 10.04.2018.
19) Узагальнити та надати до відділу освіти інформацію про
результати навчальних досягнень учнів з предметів державної підсумкової
атестації у школі до 23.05.2018 (4-х класів), до 12.06.2018 (9-х класів), до
22.06.2018 (11-х класів).
3. Заступнику директора з виховної роботи Єрмоленко Н.І.:
1) Підготувати сценарій свята «Останній дзвоник», до 10.05.2018.
2) Підготувати сценарій проведення випускного вечора, до
01.06.2018.
3) Дотримуватися вимог техніки безпеки під час проведення
урочистостей з нагоди завершення навчального року та вручення документів
про освіту.
4. Класним керівникам 4,9,11-х класів:
1) Провести батьківські збори з метою ознайомлення з
нормативними документами, що регламентують закінчення 2017-2018
навчального року та проведення державної підсумкової атестації та
зовнішнього незалежного оцінювання, упродовж квітня 2018.
2) У день ДПА перевіряти наявність учнів на атестацію, у разі
відсутності – з’ясувати причини й доповісти адміністрації.
3) Заборонити збір коштів на подарунки школі та педагогічним
працівникам.
4) Забезпечити присутність учнів школи у пунктах проведення ЗНО
для проходження ДПА.
5) Внести оцінки за ДПА в додаток до атестата про повну загальну
середню освіту з урахуванням наслідків розгляду апеляційних заяв учнів
(відповідно такий випускник атестат отримує пізніше).
6) Виставити за ДПА в документ про освіту 1 (один) бал особам,
які з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО і набрали нуль балів та
особам, роботу над тестом яких достроково припинено у зв’язку із
допущеними ними порушеннями процедури проходження ЗНО.
7) Виставити бали за державну підсумкову атестацію в додатки до
свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну
загальну середню освіту в графу «державна підсумкова атестація» та
врахувати при визначенні середнього балу атестата. Особам, звільненим від
проходження ДПА за станом здоров’я, в додаток до атестата замість оцінки
зробити запис «звільнений» («звільнена»).

5. Класоводам та вчителям-предметникам:
1) Забезпечити виконання навчальних планів і програм.
2) Оформити інформаційні куточки у навчальних кабінетах
«Готуємось до державної підсумкової атестації» для учнів 9, 11-х класів,
до 01.05.2018.
3) Виставити оцінки за ІІ семестр з предметів навчального плану
відповідно до п. 3 Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12-х)
класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН від 03.06.2008
року № 496) та довести дану інформацію до відома учнів з дотриманням
встановлених термінів.
4) Провести річне оцінювання з предметів навчального плану не
раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.
5) Здати звіти про виконання теоретичної та практичної частини
навчальних програм, до 30.05.2018.
6) Готувати кабінети напередодні державної атестації та здавати їх
голові комісії з державної атестації.
6. Класним керівникам 1-11-х класів:
1) Здати звіти про закінчення навчального року (рух учнів протягом
року) до 25.05.2018 та таблицю успішності класу (з середнім балом та
якістю навчання) за результатами семестрових та річних оцінок до
01.06.2018.
2) Здати відповідно до встановленого графіку, комплект
підручників свого класу до шкільної бібліотеки.
3) Провести підсумкові класні збори з видачею табелів.
4) Провести та записати у класні журнали:
- інструктаж з запобігання дитячого травматизму, про дотримання
правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки;
- бесіди про поведінку учнів у громадських місцях, у лісі, біля вогнища,
біля водойм, біля залізниці.
5) Організувати генеральне прибирання класних кімнат та
закріпленої території подвір’я до кінця навчального року.
6) Організувати та провести ремонт навчальних кабінетів та меблів
силами батьків.
7) Здати класні журнали та особові справи (особисто):
- 1-4 класів заступнику директора з навчально-виховної роботи
Іванніковій Л.П. до 05.06.2018;
- 5-8-х, 10-11-х класів заступнику директора з навчально-виховної
роботи Кучер Ю.О. до 08.06.2018;
- 9-х класів заступнику директора з навчально-виховної роботи
Кучер Ю.О. до 12.06.2018;
- журнали гурткової роботи заступнику директора з виховної роботи
Єрмоленко Н.І. до 08.06.2018;
- журнали факультативних, індивідуальних та інклюзивних занять
заступникам директора з навчально-виховної роботи Кучер Ю.О. та
Іванніковій Л.П. до 25.05.2018.
7. Керівникам шкільних методичних об’єднань вчителів:

1) Провести засідання МО вчителів щодо роз’яснення документів із
проведення ДПА та погодження завдань, до 02.04.2018.
2) Здати до 29.05.2018 звіт про роботу МО за 2017-2018 навчальний
рік, до 08.06.2018 – план роботи МО на 2018-2019 навчальний рік.
8. Призначити відповідальними за оформлення:
1) Свідоцтв про базову загальну середню освіту та їх додатків
класних керівників:
- 9-А класу – Рудь С.В.
- 9-Б класу – Якименко І.М.
- 9-В класу – Грицай Ж.М.
2) Атестатів про повну середню освіту та їх додатків класних
керівників:
- 11-А класу – Шандибу Т.В.
- 11-Б класу – Спіцину І.І.
9. Покласти на класних керівників 9, 11-х класів адміністративну
відповідальність за правильність оформлення та заповнення документів
про базову та повну загальну середню освіту.
10. Розпочинати роботу членам атестаційних комісій в день
державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11-х класів о 8:45 годині.
11. Розпочинати роботу працівникам школи в канікулярний час о
9:00 годині.
12. Наказ розмістити на сайті школи.
13. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи
З наказом ознайомлені:
Прізвище, ім’я, по батькові
Балюк Людмила Іванівна
Борисенко Любов Григорівна
Биковська Тетяна Григорівна
Варавенко Валентина Володимирівна
Воропай Юрій Іванович
Воронько Тетяна Олександрівна
Весненко Ольга Миколаївна
Гармаш Людмила Олександрівна
Горпінченко Людмила Миколаївна
Голод Віктор Григорович
Громак Жанна Дмитрівна
Грицай Жанна Михайлівна
Грицай Людмила Іванівна
Демешко Лариса Сергіївна
Єрмоленко Надія Іванівна
Єременко Євген Олександрович
Жовнер Тетяна Володимирівна
Зайка Інна Миколаївна
Ігнатченко Любов Володимирівна
Іваннікова Людмила Петрівна

І.А.Шульженко

Підпис

Дата

Капітон Олена Володимирівна
Карєв Сергій Євгенович
Карєва Маргарита Вадимівна
Копил В’ячеслав Вікторович
Копил Ірина Олександрівна
Кривоколіско Тетяна Анатоліївна
Кулик Наталія Іванівна
Кучер Юлія Олександрівна
Кучмай Ліана Петрівна
Кулініч Наталія Миколаївна
Лапаєва Світлана Володимирівна
Марченко Ірина Борисівна
Мирошніченко Ольга Миколаївна
Мельник-Мотренко Лариса Миколаївна
Наумов Сергій Васильович
Небитова Юлія Віталіївна
Невдачина Раїса Миколаївна
Огнівенко Світлана Анатоліївна
Пасішна Ольга Миколаївна
Полуйко Вікторія Олександрівна
Приходько Віра Іванівна
Приходько Надія Іванівна
Приходько Наталія Григорівна
Пустовойтова Юлія Євгенівна
Рубан Оксана Анатоліївна
Рудь Світлана Василівна
Сідельник Сергій Миколайович
Смага Марія Володимирівна
Спіцина Ірина Іванівна
Степанисько Людмила Вікторівна
Текуч Дмитро Іванович
Терес Ольга Петрівна
Требухова Ольга Михайлівна
Усик Тетяна Володимирівна
Чалова Марина Миколаївна
Шандиба Тетяна Віталіївна
Шейко Ольга Григорівна
Хоменко Валентина Миколаївна
Хилько Людмила Борисівна
Якименко Інна Миколаївна
Яковенко Наталія Василівна
Яковлєва Людмила Миколаївна

