
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 
 

11.06.2020                                       с.Миколаївка                                         № 66-ОД 
 

Про організацію участі учнів 

11 класів та залучення працівників 

закладів освіти Миколаївської 

сільської ради в зовнішньому 

незалежному оцінюванні у 2020 р. 

 

 

Відповідно до підпункту 5 пункту 14 Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (у 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), 

пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі 

змінами), підпункту 5 пункту 2 розділу II Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої  освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 27 січня 2017 року за № 118/29986 (зі змінами), наказу Департаменту 

освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації від 01.06.2020 № 268 

«Про проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році» та з метою 

підготовки до організованого проведення в 2020 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти, 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Завідувачу методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту 

миколаївської сільської ради (Геращенко М.П.) провести роз’яснювальну 

роботу через офіційний сайт відділу та сільської ради щодо умов вступу до 

закладів вищої освіти та порядку проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2020 році.  

2. Директорам закладів загальної середньої освіти Миколаївської 

сільської ради (Воді А. О., Крамаренко А. І., Простатіній О. О.): 

2.1. Забезпечити безкоштовне, безпечне та вчасне підвезення учнів 11-х 



класів закладів освіти до пунктів проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання 2020 (далі ЗНО-2020) для складання державної підсумкової 

атестації за курс повної загальної середньої освіти та у зворотньому напрямку. 

2.2. Інформувати в телефонному режимі начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Миколаївської сільської ради Макшеєву Н.С. про прибуття 

учнів до пункту тестування та у зворотньому напрямку в кожен день 

тестування.  

2.3. Надати посильну допомогу учням 11-х класів у підготовці пакету 

документів для участі випускників старшої школи в ЗНО-2020, а саме: 

-  документа, що засвідчує особу (паспорт); 

-  сертифіката учасника ЗНО-2020; 

-  запрошення-перепустки. 

2.4. Забезпечити встановлення логотипу «ЗНО-2020» на транспортних 

засобах, які будуть підвозити учнів до пунктів проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання з 25 червня до 17 липня 2020 року. 

2.5. Покласти наказом по закладу освіти персональну відповідальність 

на відповідальних осіб за довіз до пунктів тестування та у зворотньому 

напрямку, за збереження життя і здоров’я дітей, за дотримання ними 

протиепідемічних заходів. Копії відповідних наказів надіслати у відділ 

освіти, молоді та спорту до 24 червня 2020 року. 

2.6. Забезпечити у встановлені терміни проведення з учнями 11-х 

класів інструктажу з техніки безпеки з обов'язковою їх реєстрацією у 

класних та спеціальних журналах. 

2.7. Забезпечити перевірку належного технічного стану транспортних 

засобів та укомплектування їх медичними аптечками. 

2.8. Забезпечити проведення підготовчих протиепідемічних заходів: 

визначення маршрутів учасників з метою забезпечення найменшого 

контакту між групами. 

2.9. Забезпечити інформування учасників про: 

- ознаки респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для 

недопущення до проходження тестування; 

- можливість участі в додаткових сесіях тестування для осіб, які не 

будуть допущені до тестування за станом здоров’я; 

- протиепідемічні заходи, яких необхідно дотримуватись при участі в 

тестуванні. 

2.10. Забезпечити участь працівників пунктів ЗНО 2020 відповідно до 

графіку. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


