
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

21.05.2021                                    с.Миколаївка                                     №   6  2-ОД  

Про залучення працівників
до проведення зовнішнього незалежного
оцінювання у 2021 році

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної
державної  адміністрації  від  18.05.2021  №  270-ОД  «Про  залучення
працівників  до  проведення  зовнішнього  незалежного  оцінювання  у  2021
році»,  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  30.09.2020  № 1210
«Про  підготовку  до  проведення  у  2021  році  зовнішнього  незалежного
оцінювання  результатів  навчання,  здобутих  на  основі  повної  загальної
середньої  освіти»,  з  метою  забезпечення  ефективного  функціонування
пунктів  проведення  зовнішнього  незалежного  оцінювання  в  Сумській
області:

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити  список  педагогічних  працівників,  залучених  до

проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році (додається).
2. Директорам  закладів  загальної  середньої  освіти  Миколаївської

сільської ради забезпечити звільнення від виконання посадових обов’язків за
основним місцем роботи працівників, залучених до проведення зовнішнього
незалежного оцінювання,  під  час  виконання обов’язків  за  договорами про
надання послуг, укладених з Харківським регіональним центром оцінювання
якості освіти відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, молоді та 
спорту
21.05.2021 №62-ОД

СПИСОК
 педагогічних працівників, залучених до проведення зовнішнього

незалежного оцінювання у 2021 році

№
з/п

Округ ПІБ Місце роботи

1 2 3 4
1 м. Суми Антошенко 

Маргарита 
Юріївна

Кровненський заклад загальної  середньої  освіти
І-ІІІ  ступенів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області

2
м. Суми

Куценко Любов 
Федорівна

Северинівська  загальноосвітня  школа  I-II
ступенів Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області

3 м. Суми Макарець 
Володимир 
Іванович

Миколаївський  навчально-виховний  комплекс
«загальноосвітній  навчальний  заклад  -
дошкільний  навчальний  заклад» Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області

4 м. Суми Макарець Олена
Володимирівна

Миколаївський  навчально-виховний  комплекс
«загальноосвітній  навчальний  заклад  -
дошкільний  навчальний  заклад» Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області

5 м. Суми Пономаренко 
Олена 
Вікторівна

Кровненський заклад загальної  середньої  освіти
І-ІІІ  ступенів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області

6 м. Суми Романченко 
Анастасія 
Вікторівна

Миколаївський  навчально-виховний  комплекс:
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області

7 м. Суми Устименко 
Аліна 
Вікторівна

Северинівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ
ступенів Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту


	

