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Кочеток

№ 63

Про
порядок
організованого
закінчення 2012/2013 навчального
року
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», 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 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
27.02.2008 за № 151/14842 (із змінами), листа Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального
року», Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних
закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства
освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 06.05.2008 за № 383/15074, наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 03.05.2012 № 528 «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 11.05.2012 за № 750/201063, згідно з листом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 № 1/9-92

«Про порядок

закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у

загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році», з метою
створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської
області, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2012/2013
навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого
нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням
навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і
випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ 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. Ужити усіх необхідних заходів з питань організованого закінчення
2012/2013 навчального року.
квітень- червень 2013року
1.2. Розробити план заходів по закінченню 2012/2013 навчального року
До 01.04.2013
1.3. Установити неухильний контроль за дотриманням чинних нормативних
документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
з питань організованого закінчення поточного навчального року.
Квітень - червень 2013 року
1.4. Здійснювати особистий контроль з питань повного та якісного виконання
Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту
базової і повної середньої освіти.
До 30.05.2013
1.5. Забезпечити оганізоване закінчення навчальних занять та виконання в
повному обсязі навчальних планів і програм.
До 24.05.2013

1.6.Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного
оцінювання навчальних досягнень учнів:
- 2– 4-х класів, до 20.05.2013 року
- 5 – 11 -х класів, до 17.05.2013 року
1.7.Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з
нагоди закінчення школи:
- випускниками 9 класу - 24.05.2013
- випускниками 11 класу- 25.05.2013
1.8. Звільнити за станом здоров’я випускників 9, 11-х класів від державної
підсумкової атестації. Видати відповідний наказ.
До 01. 04.2013
1.9. Надати до відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти
Департаменту науки і освіти

інформацію про учнів (вихованців), які за

бажанням батьків або осіб, що їх замінюють, складатимуть державну
підсумкову атестацію.
До 25.04.2013
1.10. Створити належні умови для проходження державної підсумкової
атестації випускниками 9-х, 11-х класів, які на підставі заяви батьків або осіб,
що їх замінюють, виявили бажання складати державну підсумкову атестацію
- з 23.05 по 29.05.2013 - 11 клас,
- з 28.05 по 10.06.2013 - 9 клас
1.11. Забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників 11 класу,
середнього бала свідоцтв

випускників 9 класу згідно з рекомендаціями

Міністерства освіти і науки України (лист від 08.02.2010 № 1/9-67 «Про
врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту» та
здійснити відповідні записи у додатки до атестатів про повну загальну
середню освіту, свідоцтв

про базову

загальну середню освіту і шкільній

документації.
До 24.05.2013

1.12. Створити комісію для здійснення перевірки з питань об’єктивності та
відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну
загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11
класів до отриманих ними підсумкових балів (річне оцінювання 9,11класів –
середній бал свідоцтва, атестата), до тих, що отримані та зазначені у шкільній
документації.
До 24.05.2013
1.13. Здійснити контроль за роботою комісії з питань об’єктивності та
відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну
загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11-х
класів до отриманих ними балів за річне оцінювання та зазначених у шкільній
документації.
До 24.05.2013
1.14. Виставити у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та
атестатів про повну загальну середню освіту річні оцінки та зробити запис
«звільнений(а) ».
До 24.05.2013
2. Заступнику директора по виховній роботі Степановій О.М.:
2.1. Підготувати та забезпечити проведення святкових урочистостей з нагоди:
- свята «Останній дзвоник» - 24.05.2013;
- закінчення школи випускниками 9 класу і вручення їм свідоцтв про базову
загальну середню освіту - 24.05.2013;
- закінчення школи випускниками 11 класу і вручення їм атестатів про повну
загальну середню освіту - 25.05.2013.
2.2. Надати до відділу нормативності та якості освіти управління загальної
середньої освіти Департаменту науки і освіти

інформацію про проведення

свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленими

у плані

роботи Департаменту на 2013 рік формами (додатки № СВ-2,СВ-3).
До 10.05.2013

2.3. Скласти графік попереднього оздоровлення вихованців на літній
оздоровчий період 2013року.
До 10.05.2013
3. Медико-педагогічній комісії за результатами оздоровчо-реабілітаційного
процесу визначитися з учнями, які будуть відраховані зі школи-інтернату за
медичними показниками.
До 14.05.2013
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи

Оригінал підписано 

Чоломбитько, 05746-262-17

З наказом від 19.03.2013 № 63 ознайомлені:
Чоломбитько О.В.
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