УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 269
МІСТА КИЄВА
НАКАЗ
14 лютого 2018р.

№30

Про проведення державної
підсумкової атестації в спеціалізованій школі №269
Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018
№1/9-66 «Про організоване закінчення 2017/2018 та особливості проведення
ДПА у закладах загальної середньої освіти», відповідно до частини 8 статті 12
Закону України «Про освіту», 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015
року № 157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня
2017 року №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, листа Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 06.02.2018 №063-1226 «Про порядок
закінчення 2017-2018 навчального року та проведення державної підсумкової
атестації в закладах загальної середньої освіти міста Києва», з метою
організованого завершення навчального року та проведення державної
підсумкової атестації,
НАКАЗУЮ:
1. ДПА в 4-х класах здійснити з метою внутрішнього моніторингу якості
освіти у формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів: української
мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та
читання) і математики.
2. ДПА в 9-х класах здійснюється в письмовій формі з трьох предметів:
українська мова, математика, французька мова (предмет за вибором відповідно рішення педради №2 від 13.02.2018).

3. ДПА учнів 11-х класів – у пунктах проведення зовнішнього незалежного
оцінювання у формі ЗНО з 22 травня до 14 липня 2018 року.
4. Вчителям 4,9-х класів укласти завдання для проведення ДПА, відповідно до
затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних
завдань.
5. Заступнику директора з навчально–виховної роботи О.Балашенко:
5.1. Погодити з управлінням освіти склади державних атестаційних комісій
у 4-х, 9-х класах до 01 травня 2018 року.
5.2. Видати накази та організувати супровід учнів 11-х класів до пунктів
проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
6. Заступнику директора з виховної роботи Шерстюк С.І. та класним
керівникам 11-х класів Скремінській Н.М., Шевчук Л.М.: провести цільові
інструктажі з учнями з питань безпеки життєдіяльності під час проходження
зовнішнього незалежного оцінювання з відповідними записами у журналах
реєстрації інструктажів.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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