Відділ освіти Марганецької міської ради
Марганецька гуманітарна гімназія ім.Т.Шевченка
НАКАЗ
28.03.2018

№ 35

Про порядок закінчення 2017/2018 н. р.
та проведення ДПА
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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
від 14.02.2015 №157/26602, 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 року №1/9-66
«Про організоване завершення 2017/2018 н.р. та особливості проведення ДПА
у закладах загальної середньої освіти», листа департаменту освіти і науки
облдержадміністрації від 31.01.2018 № 594/0/211-18, наказів відділу освіти від
08.08.2017 № 224 «Про погодження структури навчального року та строків
канікул на 2017/2018 навчальний рік», від 31.08.2017 № 245 «Про затвердження
робочих навчальних планів навчальних закладів на 2017/2018 навчальний рік»,
від 28.02.2018 №88 «Про порядок закінчення 2017/2018н.р. та проведення ДПА
у закладах загальної середньої освіти міста», рішення педагогічної ради від
13.02.2018р. протокол № 4, з метою організованого закінчення 2017/2018
навчального року та проведення державної підсумкової атестації
НАКАЗУЮ:
1.Заступникам директора з НВР Тріленку С.М. та Білоус Т.Д.:
1.1.Організувати проведення шкільних методичних заходів з питання
укладення атестаційних завдань, оформлення, оцінювання атестаційних робіт.
Протягом березня – квітня 2018 року
1.2.Забезпечити розробку рекомендацій для учнів, батьків щодо
раціонального використання часу, емоційного розвантаження при підготовці до
державної підсумкової атестації.
До 01 квітня 2018 року
1.3. Тримати на контролі питання щодо річного оцінювання навчальних
досягнень учнів 2-11-х класів
Постійно

1.4. Забезпечити своєчасне виконання навчальних планів і програм у
класах, в яких було тимчасово призупинено навчально-виховний процес через
захворюваність на ГРВІ.
Протягом березня – квітня 2018 року
1.5.Здійснити закінчення 2017/2018 навчального року і проведення
державної підсумкової атестації учнів (вихованців) (далі – ДПА) 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 30.12.2014
№ 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.02.2015
№157/26602, листа МОН України від 31.01.2018 року №1/9-66 «Про
організоване завершення 2017/2018 н.р. та особливості проведення ДПА у
закладах загальної середньої освіти», наказів відділу освіти від 08.08.2017 №
224 «Про погодження структури навчального року та строків канікул на
2017/2018 навчальний рік», від 31.08.2017 №245 «Про затвердження робочих
навчальних планів навчальних закладів на 2017/2018 навчальний рік», від
28.02.2018 №88 «Про порядок закінчення 2017/2018н.р. та проведення ДПА у
закладах загальної середньої освіти міста»
1.5.1. Організувати навчальні екскурсії та навчальну практику учнів (за
рішенням закладів освіти) відповідно до Інструктивно - методичного листа
МОН України від 06.02.2008 №1/9-61 та встановити терміни їх проведення.
Квітень 2018 року
1.5.2. Скласти графік проведення ДПА для випускників закладів І та ІІ
ступенів і затвердити наказом керівника закладу освіти
До 04квітня 2018 року
1.5.3. Провести ДПА здобувачів початкової освіти у формі підсумкових
контрольних робіт з двох предметів: української мови (передбачає оцінювання
результатів навчання з української мови та читання) і математики з 15 травня
по 17 травня 2018 року:
- 15 травня – українська мова;
- 17 травня – математика.
1.5.3.1. Здійснювати оцінювання підсумкових контрольних робіт
відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у
системі загальної середньої освіти (наказ МОН України від 13.04.2011 №329,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 за № 566/1934,
наказ МОН України від 19.08.2016 року № 1009 «Про внесення змін до наказу
МОН України від 21.08.2013 року № 1222»). Додаткові підсумкові контрольні
роботи у 4 – х класах не проводити.
1.5.4. Провести ДПА здобувачів базової середньої освіти у письмовій
формі з 3-х предметів:
- 04 червня –українська мова(контрольний текстовий диктант);
- 07 червня-математика(алгебра та початок аналізу та геометрія;
- 11 червня-предмет за вибором педагогічної ради навчального закладу:
історія України, географія.

1.5.5. Провести ДПА здобувачів повної загальної середньої освіти у
формі зовнішнього незалежного оцінювання з 22 травня по 14 липня 2018 року
з 3-х предметів:
- українська мова;
- математика або історія України;
- предмет за вибором учня.
1.5.5.1. Забезпечити присутність учнів закладів загальної середньої освіти
у пунктах проведення ЗНО для проходження ДПА згідно з графіком,
затвердженим наказом МОН України від 19 вересня 2017 року №1287 «Про
затвердження календарного плану підготовки та проведення в 2018 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти».
1.5.5.2. Навчальні заняття для учнів 11-х класів у день проведення ДПА у
формі ЗНО з української мови та літератури не проводити.
24 травня 2018 року
1.5.5.3. Звільнити від навчальних занять учнів 11-х класів, які здають
ДПА у формі ЗНО з математики
22 травня 2018 року
1.5.5.4. Зарахувати результати ЗНО як результат ДПА за освітній рівень
повної загальної середньої освіти на основі засвідчених електронним цифровим
підписом Українського центру оцінювання якості освіти відомостей, які
надійдуть до закладу освіти в електронному вигляді.
1.5.5.5. Звільнити від ДПА у формі ЗНО учнів, які мають захворювання,
наведені у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути
перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому спільним наказом МОН
України та МОЗ України від 29.08.2016 №1027/900, МОН України та МОЗ
України від 29.08.2016 №1027/900.
2.Керівникам методичних комісій:
2.1. Завдання для проведення ДПА укласти вчителям навчального
закладу на засіданнях методичних комісій відповідно до затверджених МОН
України орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань та затвердити
наказом.
Квітень 2018року
2.2. Розмістити даний наказ та методичні рекомендації на сайті
навчального закладу
До 02.04.2018 року
2.3.Провести детальний аналіз помилок, допущених в підсумкових
контрольних роботах учнями 4-х класів
Вересень 2018 року
2.4. Поновлювати інформацію для учнів та їх батьків в шкільному
куточку «Готуємось до ДПА»
Постійно
3. Класним керівникам 9,11-х класів, учителям-предметникам:
3.1.Виставити бали за ДПА у класному журналі в колонку з написом
«ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».

3.2. Виставити бали за ДПА в додатки до свідоцтв про базову загальну
освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту у графу «Державна
підсумкова атестація» та враховувати при визначенні середнього балу про
освіту.
3.3. Випускникам, які звільнені від проходження ДПА, зробити запис
«звільнений».
4.Учителям 4-х класів Білоус Т.Д., Шелякіній А.В.:
4.1.Провести роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків про
організацію та проведення ДПА в 4-х класах.
До 07.05.2018 року
4.2.Організувати для учнів 4-х класів повторення навчального матеріалу з
метою підготовки до ДПА
Квітень-травень 2018 року
4.3.Забезпечити учнів необхідними матеріали
У день проведення ДПА
4.4. Виставити бали за ДПА у класному журналі в колонку з написом
«ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».
До 30.05.2018 року
5.Координацію за виконанням даного наказу покласти на заступників
директора з навчально-виховної роботи Тріленка С.М., Білоус Т.Д., контроль
залишаю за собою.

Директор:

Н.В.Березицька

