
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС”  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

20.04.2016 смт Нова Водолага № 84 

 

Про   затвердження комісії щодо  

здійснення контролю об’єктивності та 

відповідності виставлених у  додатки до 

документів про освіту балів  про рівень 

навчальних досягнень учнів 9-го та 11-го  

класів відповідно до зазначених у 

шкільній  документації 

 

  Відповідно до 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, наказу Міністерства освіти і науки 

України від 16.09..2015 № 940 “Про проведення державної підсумкової 

атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 

навчальному році”, від 08.10.2015 № 1050 “Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940”, від 

08.02.2016 №94 “Про затвердження орієнтовних вимог до проведення 

державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти у 2015/2016 навчальному році”, листа Міністерства освіти і 

науки України від 22.05.2015 №1/9-2583 “Про структуру 2015/2016 

навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів”, 

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”, срібну медаль “За досягнення у навчанні”, 
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затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 

306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 

354/26779, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 07.04.2016 № 137  ”Про порядок організованого 

закінчення 2015/2016 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 здійснення контролю за 

дотриманням  вимог  щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 

11-го класу, середнього бала  свідоцтв випускників 9-го класу та здійснення 

відповідно записів у додатках до атестатів про повну загальну середню 

освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту і шкільній  документації 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити  комісію у складі трьох осіб щодо здійснення контролю 

об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про 

базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних 

досягнень учнів 9-го та 11-го класів отриманих ними балів за річне 

оцінювання та  зазначених  у шкільній документації у складі трьох осіб: 

- Калашник Л.Б., голова комісії, заступник директора з навчально-виховної 

роботи; 

-  Курило О.А., секретар, учитель української мови та літератури; 

-  Губа Т.А., член  комісії, учитель математики. 

2. Голові комісії Калашник Л.Б.: 

2.1.Забезпечити роботу комісії щодо здійснення контролю об’єктивності та 

відповідності виставлених  у додатки до документів про освіту балів про 

рівень навчальних досягнень  учнів 9-го та  11-го класів відповідно до  

зазначених у шкільній документації. 

                                                                                                           27 .05. 2016  
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2.2. За результатами  контролю оформити  протоколи. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                       С.Ю.Єрмаков 

Калашник 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом  від  20.04.2016 № 84 ознайомлені: 

Калашник Л.Б.________ 

Курило О.А.__________ 

Губа Т.А._____________ 

 

 


