
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА»  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

25.02.2020                                смт Нова Водолага                                     № 50 

 

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 частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», 

частини 3 та 4 статті 10, статті 13 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 

1369, наказів Міністерства освіти і науки України від 09.07.2019 «Про 

підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 

від 11.05.2019 № 635 «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.06.2019 за № 578/33549, Порядку переведення учнів (вихованців) 

загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, з метою здійснення 

контролю за дотриманням вимог щодо розрахунків середнього балу свідоцтв 

випускників 9-го класу та здійснення відповідних записів у додатках до 

свідоцтв про здобуття базової середньої та загальної середньої освіти 
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НАКАЗУЮ: 

1. Створити комісію щодо здійснення контролю об’єктивності та 

відповідності виставлених у додатки до свідоцтв про здобуття базової 

середньої та загальної середньої освіти балів про рівень навчальних 

досягнень учнів 9-го та 11-го класів, зазначених у шкільній документації, 

у складі трьох осіб: 

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

виховної роботи; 

- Водолажченко Т.В., секретар, учитель біології та хімії; 

- 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 свідоцтв 

про здобуття базової середньої та загальної середньої освіти балів 

про рівень навчальних досягнень учнів 9-го та 11-го класів, 

зазначених у шкільній документації. 

9-й клас – 10.06.2020 

11-й клас – 24.06.2020 

2.2. Результати роботи комісії оформити протоколами 

3. Контроль за  виконанням  даного  наказу  залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                          С.Ю.Єрмаков 

 

Водолажченко 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Калашник Л.Б. _____________ 

Водолажченко Т.В. _________ 

Губа Т.А. _________________ 


