
Відділ освіти
Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області 

Забродівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Богодухівської районної ради Харківської області

НАКАЗ
30.03.2018 Заброди № 3

Про порядок організованого 
закінчення 2017/2018 навчального 
року та проведення державної 
підсумкової атестації учнів 4, 9 
класів

Відповідно до частири 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 16 
Закону України «Про загальну середню 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 14.02.2015 за 
№ 157/26602, та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і 
науки України від 31.07.2017 № ПОЗ «Деякі питання проведення в 2018 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 16.08.2017 за № 1014/30882, із змінами, Порядку переведення учнів 
(вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14,07.2015 
№ 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за 
№ 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та 
срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, враховуючи листи 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 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 н.р. 
особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», з метою 
створення належних умов у закладах загальної середньої освіти », на виконання 
наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державно' 
адміністрації від 16 березня 2018 року № 67 «Про порядок організованого 
закінчення 2017/2018 навчального року та проведення державної підсумкової 
атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх 
типів і форм власності Харківської області», наказу відділу освіті- 
Богодухівської районної державної адміністрації від 19.03.2018 №52 «Про 
порядок організованого закінчення 2017/2018 навчального року та проведенні 
державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх



навчальних закладів Богодухівського району»,з метою створення умов, ще 
забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2017/2018 навчального 
року, проведення державної підсумкової атестації, здійснення контролю за 
виконанням навчальних планів та програм
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НАКАЗУЮ:
1 .Заступнику директора з навчально-виховної роботи Білаш Г.П. :
1) Провести засідання педагогічної ради та визначити строки проведення 
державної підсумкової атестації випускників 4 і 9 класу та третій предмет для 
проходження державної підсумкової атестації випускників 9 класу.

До 05 квітня 2017 року
2) Створити та погодити склади державних атестаційних комісій для 
проведення державної підсумкової атестації

До 27 квітня 2018 року -  4-ті класи 
До 18 травня 2018 року -  9-ті класи

3) Погодити з відділом освіти районної державної адміністрації :
- Дату завершення навчального року;
- Дату проведення свята «Останній дзвоник»;
- Дату вручення документів про освіту;

До 12 квітня 2018 року
4) Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного 
оцінювання навчальних досягнень:
4.1) Учнів 3 (2) -  4-х класів.

До 25 травня

4.2) Учнів 5 -  9-х класів.
Не раніше ніж через 3 дні після 
виставлення семестрових .та з 
урахуванням часу на вирішення 
спірних питань

5) . Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класу 
основної школи з трьох предметів: українська мова, математика та історія.
6) . Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів 
початкової школи з двох предметів: українська мова і літературне читання 
математика
7) .Вжити заходи щодо недопущення відсутності без поважних причин учнів 4 
класу під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення державної 
підсумкової атестації

2.Контроль за виконанням даного наказу 

Директор Забродівської ЗОШ І-ІІ О.І.Ярошенко


