ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
№ 86

28.03.2012
Про порядок організованого закінчення
2011/2012 навчального року

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 686-р
«Про деякі питання завершення 2011/12 навчального року у зв’язку з
проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842
(із змінами), Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців)
навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої
наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008
зареєстрованого

в

Міністерстві

юстиції

України

від

№ 319

06.05.2008

за

№ 383/15074, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 07.02.2012 № 116 «Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль
«За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 22.02.2012 за № 279/20592,
згідно з листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
21.07.2011 № 1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у
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2011/2012 навчальному році», від 27.01.2012 № 1/9-61 «Про порядок
закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації
у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році», від
14.02.2012 № 1/9-111 «Про внесення змін до листа МОНмолодьспорту від
27.01.2012 № 1/9-61 «Про порядок закінчення навчального року та
проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних
закладах в 2011/2012 навчальному році», наказу Головного управління освіти
і науки Харківської обласної державної адміністрації від 12.03.2012 № 135
«Про порядок організованого закінчення 2011/2012 навчального року та
проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської
області», з метою створення належних умов у закладі, що забезпечать
безумовне дотримання порядку закінчення 2011/2012 навчального року,
встановленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за
виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю
освітнього рівня учнів і випускників школи-інтернату І, ІІ ступенів вимогам
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту
базової і повної середньої освіти

НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора по навчальній роботі Чоломбитько О.В.:
1.1. Встановити неухильний контроль за дотриманням чинних нормативних
документів Міністерства освіти і науки України та Головного управління
освіти і науки обласної державної адміністрації з питань організованого
закінчення поточного навчального року.
Квітень- травень 2012
1.2. Забезпечити організоване закінчення навчальних занять та виконання у
повному обсязі навчальних планів та програм.
До 11.05.2012 (9 клас),
До 25.05.2012 (1-8, 10 класи)
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1.3. Розробити план заходів по закінченню 2011/2012 навчального року.
До 03.04.2012
1.4. Провести навчальні екскурсії та навчальну практику у 1-8,10-х класах.
До 25.05.2012
1.5.Здійснювати особистий контроль з питань повного та якісного виконання
Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту
базової і повної середньої освіти.
Квітень- травень 2012
1.6. Надати до Головного управління освіти і науки інформацію про учнів
(вихованців),які за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють,
складатимуть державну підсумкову атестацію у 9 класі.
До 28.04.2012
1.7.Створити належні умови для проходження державної підсумкової
атестації випускниками 9 класу, які навчалися за загальноосвітніми
програмами, і на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, виявили
бажання складати державну підсумкову атестацію.
З 14.05. по 30.05.2012
1.8. Виставити у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту
річні оцінки та зробити запис «звільнений(а) від атестації».
До 14.05.2012
1.9.Створити комісію для здійснення перевірки з питань об’єктивності та
відповідності виставлених у додатки до документів про базову загальну
середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9 класу до
отриманих ними підсумкових балів (річне оцінювання), до тих, що отримані
та зазначені у шкільній документації.
До 25.05.2012
2.Заступнику директора по виховній роботі Степановій О.М.:
2.1. Підготувати та забезпечити проведення святкових урочистостей з нагоди
свята «Останній дзвоник».
25.05.212
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2.2. Надати до відділу нормативності та якості освіти управління загальної
середньої освіти Головного управління освіти і науки інформацію про
проведення свята «Останній дзвоник» за встановленою у плані роботи
Головного управління освіти і науки на 2012 рік формою (додаток СВ-1).
До 15.04.2012
2.3.Скласти графік попереднього оздоровлення вихованців на літній
оздоровчий період 2012 року.
До 15.04.2012
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи

Н.І. Пенкіна
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З наказом від 28.03.2012 № 86 ознайомлені:
Чоломбитько О.В.

_____________

Степанова О.М..

_____________

Пенкіна., 05746-262-17

