ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
“ 13 ” лютого 2013 р.

м. Одеса

№ 39/ОД

Про організацію виконання вимог
листа 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”
На виконання вимог листа 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”, Положення про державну
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
(наказ Міністерства освіти і науки України
від 18.02.2008р. №94,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008р. 3151/14842) зі
змінами, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від
23.11.2010р. №1116 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 9 грудня
2010 року №1237/18532), 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, з метою
успішного завершення 2012/2013 навчального року та проведення державної
підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах області
НАКАЗУЮ:
1. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради
(Цвірінько З.М.), начальникам відділів (управлінь) освіти районних державних
адміністрацій та міських рад:
1.1.Забезпечити безумовне виконання вимог, визначених у листі
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.03.2013 №1/9 –
92 „Про порядок закінчення навчального року та проведення державної
підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в
2012/2013 навчальному році”.
1.2. Свято останнього дзвоника провести 24 травня (для
загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за шестиденним тижнем)
– 25 травня 2013 року.

1.3. Забезпечити проведення навчальних екскурсій, навчальної
практики:
- з 27 – 30 травня – для учнів 1-4 класів;
- з 27 травня - 7 червня – для учнів 5 – 8, 10 класів.
1.4. До 20 квітня 2013 року погодити визначені навчальними закладами
дати проведення атестації для випускників 4-х, 9-х, 11-х класів.
У разі вибору предмета „Захист Вітчизни” для учнів, які навчаються у
загальноосвітніх навчальних закладах військово-спортивного профілю,
забезпечити розробку завдань для державної підсумкової атестації. Завдання із
предмета „Захист Вітчизни”, розроблені загальноосвітнім навчальним
закладом, надати до 20 квітня 2013 року управлінню освіти і науки обласної
державної адміністрації на погодження.
1.5. Забезпечити організоване проведення державної підсумкової
атестації:
- 11 клас – українська мова - 27 травня 2013 року (переказ, завдання
буде оголошено в день проведення атестації по телебаченню (канал УТ – 1)
та радіо); математика - 29 травня 2013 року; або історія України та предмет
за вибором – дату визначають навчальні заклади за погодженням з
відповідним відділом (управлінням) освіти районної державної адміністрації,
міської ради.
- 9 клас – українська мова - 31 травня (диктант, завдання буде
оголошено в день проведення атестації по телебаченню (канал УТ – 1) та
радіо); математика – 3 червня 2013 року, географія, біологія, іноземна мова
чи інший гуманітарний предмет за вибором навчального закладу - дату
визначають навчальні заклади за погодженням з відповідним відділом
(управлінням) освіти районної державної адміністрації, міської ради.
1.6. Надати управлінню освіти і науки обласної державної
адміністрації:
- до 1 квітня 2013 року - інформацію про претендентів на нагородження
Золотою та Срібною медаллю (додаток №1);
- до 10 травня 2013 року - графіки проведення свята „Останній
дзвоник” та урочистостей з нагоди вручення документів про освіту
випускникам 9-х та 11-х класів (додаток №2);
- до 1 червня 2013 року – інформацію про підсумки державної
підсумкової атестації (додаток №3).
1.7. Забезпечити вручення документів про освіту на урочистих зборах
за участю батьків, представників органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації:
- 1-2 червня 2013 року випускникам 11-х класів;
- 11-12 червня 2013 року випускникам 9-х класів.
2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів обласного
підпорядкування (без врахування спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та
приватної форми власності:

2.1. До 20 квітня 2013 року надати управлінню освіти і науки обласної
державної адміністрації для затвердження графіки проведення державної
підсумкової атестації для випускників 4-х, 9-х, 11-х класів.
2.2. Надати
управлінню освіти і науки обласної державної
адміністрації:
- до 1 квітня 2013 року - інформацію про претендентів на нагородження
Золотою та Срібною медаллю (додаток №1);
- до 10 травня 2013 року - графіки проведення свята „Останній
дзвоник” та урочистостей з нагоди вручення документів про освіту
випускникам 9-х та 11-х класів (додаток №2);
- до 1 липня 2013 року – інформацію про підсумки державної
підсумкової атестації (додаток №3);
2.3. Забезпечити вручення документів про освіту на урочистих зборах
за участю батьків, представників органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації:
- 1-2 червня 2013 року випускникам 11-х класів;
- 11-12 червня випускникам 9-х класів.
3. Одеському обласному інституту удосконалення вчителів
(Кавалеров В.А.):
3.1. Підготувати та надати управлінню освіти і науки обласної
державної адміністрації до 15 квітня 2013 року:
- п’ять варіантів третьої та четвертої частин завдань для підсумкової
атестації з математики у 9-х та 11-х класах;
- тексти диктантів для 9-х класів та тексти переказів для 11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням російською чи
іншими мовами національних меншин.
3.2. Забезпечити конфіденційність змісту атестаційних завдань.
4. Відділу загальної середньої, позашкільної освіти та виховання
(Червоняк Г.І.):
4.1. Протягом березня-квітня 2013 року здійснити вибіркові перевірки
документації
загальноосвітніх навчальних закладів щодо виконання
навчальних планів і програм та відповідності оцінювання досягнень у навчанні
претендентів на нагородження Золотою та Срібною медаллю.
4.2. За наданими інформаціями до 15 травня 2013 року підготувати
графіки проведення свята „Останній дзвоник” та урочистостей з нагоди
вручення документів про освіту випускникам 9-х та 11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів області.
5.
Секторам
управління:
професійно-технічної
освіти
(Білоконенко С.П.), вищої освіти (Журавльова Ю.О.) забезпечити контроль
щодо нагородження Золотою і Срібною медаллю випускників професійнотехнічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що надають
повну загальну середню освіту.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління Малік М.В.
Начальник управління

Т.О.Лазарєва

Додаток №1
до наказу управління освіти і науки
облдержадміністрації
від “ 13 ” лютого 2013 року
№ 39/ОД

Інформація про претендентів на нагородження Золотою та Срібною медаллю
1. Списки претендентів на нагородження Золотою та Срібною
медаллю.
2. Списки претендентів на нагородження Золотою та Срібною
медаллю, які звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури,
трудового навчання, допризовної підготовки або зараховані до спеціальної
групи занять з фізичної культури (до списків додати довідки ЛКК кожного
претендента).
3. Списки претендентів на нагородження Золотою та Срібною
медалями, які перебували на навчанні за індивідуальною формою і
прискорено опанували програмовий матеріал за курс повної загальної
середньої освіти.
4. Список претендентів на нагородження Золотою та Срібною
медалями, які перебували на навчанні за індивідуальною формою (за станом
здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, яким необхідно пройти
лікування у лікувальному закладі більше одного місяця).
Заступник начальника управління

М.В.Малік

Додаток №2
до наказу управління освіти і науки
облдержадміністрації
від “13 ” лютого 2013 року
№ 39/ОД

Графік проведення свята „Останній дзвоник” у загальноосвітніх
навчальних закладах ___________________ району (міста)
№
з/п
1

Назва ЗНЗ

Дата
проведення

Місце і час
проведення

Запрошені

Графік проведення урочистостей у загальноосвітніх навчальних закладах
___________________ району (міста)
з нагоди вручення документів про освіту випускникам 9-х класів
№
з/п
1

Назва ЗНЗ

Дата
проведення

Місце і час
проведення

Запрошені

Графік проведення урочистостей у загальноосвітніх навчальних закладах
___________________ району (міста)
з нагоди вручення документів про освіту випускникам 11-х класів
№
з/п
1

Назва ЗНЗ

Заступник начальника управління

Дата
проведення

Місце і час
проведення

Запрошені

М.В.Малік

Додаток №3
до наказу управління освіти і науки
облдержадміністрації
від “ 13 ” лютого 2013 року
№ 39/ОД

Підсумки державної підсумкової атестації
1. Кількість екстернів - випускників 9-х та 11-х класів.
2. Кількість випускників 11(12 класів), які достроково складали
державну підсумкову атестацію (з зазначенням причини).
3. Інформація про випускників, звільнених від державної підсумкової
атестації
№
з/п

Звільнено від державної підсумкової атестації
станом учасників
Переможців ІІІ Переможців ІІ та
здоров’я
міжнародних
та учасників ІУ учасників ІІІ етапів
змагань,
етапів
Всеукраїнських
конкурсів,
Всеукраїнських конкурсів-захистів
турнірів тощо
учнівських
науковоолімпіад
дослідницьких робіт
учнів-членів МАН

Загальна кількість
випускників
за

1

11 класи:

2

9 класи

Рейтингові результати державної підсумкової атестації
11 клас
№
з/п

Назва предмету

Кількість
випускників, які
брали участь у ДПА

Середній бал (сума балів,
отриманих за результатами
ДПА / кількість учнів, які
брали участь у ДПА)

Примітка

9 клас
№
з/п

Назва предмету

Кількість
випускників, які
брали участь у
ДПА

Середній бал (сума балів,
отриманих за результатами
ДПА / кількість учнів. які
брали участь у ДПА)

Кількість
випускників, які
брали участь у
ДПА

Середній бал (сума балів,
отриманих за результатами
ДПА / кількість учнів, які
брали участь у ДПА)

Примітка

4 клас
№№

Назва предмету

Заступник начальника управління

Примітка

М.В.Малік

