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НАКАЗ
№87

12.05.2014

Про порядок звільнення учнів 9, 11-х класів школи від державної підсумкової
атестації у 2013/2014 навчальному році
Згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 (із змінами),
Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних
закладів

системи

загальної

середньої

освіти,

затвердженою

наказом

Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, відповідно до
наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації

від 08.05.2014 № 255 «Про порядок звільнення учнів

(вихованців) 9, 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Харківської області від державної підсумкової атестації у 2013/2014
навчальному році», від 08.05.2014 № 253 «Про проведення конкурсних
відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України
для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з біології, інформатики,
математики, фізики 2014 року», наказу Департаменту освіти Харківської
Сергіївну, міської ради від 08.05.2014 № 81 «Про проведення конкурсних
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відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України
для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з біології, інформатики,
математики, фізики 2014 року», наказу управління освіти адміністрації
Московського району Харківської міської ради від 12.05.2014

№ 64 «Про

порядок звільнення учнів 9, 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів усіх типів і форм власності Московського району від державної
підсумкової атестації у 2013/2014 навчальному році»
НАКАЗУЮ:
1.1.Звільнити Дзюбу Вікторію Сергіївну, ученицю 9А класу, яка бере участь
у міжнародних спортивних змаганнях, від державної підсумкової атестації
відповідно до пункту 8.5 Положення про державну підсумкову атестацію
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.
1.2.Дзюбі Вікторії Сергіївні, учениці 9А класу, яка звільнена від державної
підсумкової атестації

у зв’язку з її участю у міжнародних спортивних

змаганнях, у додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту зробити
запис «звільнена».
1.3.Звільнити переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад,
конкурсів та турнірів, ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України від державної
підсумкової атестації з предметів, з яких вони стали переможцями, відповідно
до пунктів 8.7, 8.8 Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти та наказів Департаменту
науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 04.03.2014 №
98 «Про результати проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у
2013/2014 навчальному році» та від 05.03.2014 № 101 «Про підсумки ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківській
області у 2013/2014 навчальному році»:
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1.3.1.Сінельнік Анастасію Олександрівну, ученицю 11Б класу

(англійська

мова);
1.3.2.Косогова Артема Вікторовича учня 11Б класу (англійська мова);
1.3.3.Васильєву Валерію Олександрівну, ученицю 11А класу

(англійська

мова);
1.3.4.Коротача Ігоря Вячеславовича, учня 9Б класу (англійська мова);
1.3.5.Лавренову Дар’ю Андріївну, ученицю 9Б класу (англійська мова);
1.4.Учням 9-х, 11-х класів, які є переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, у класних
журналах,

книгах обліку та видачі документів про освіту, додатках до

свідоцтв про базову загальну середню освіту або атестатів про повну загальну
середню освіту виставити з відповідних базових предметів річну та
атестаційну оцінки 12 балів.
До 30.05.2014 (11-й клас),
до 18.06.2014 (9-й клас)
1.5.Учням 11-х класів, які отримали міжнародний сертифікат FCE (В2),
зарахувати зазначені іспити як державну підсумкову атестацію з англійської
мови та у класних журналах, книгах обліку та видачі документів про освіту,
додатках до атестатів про повну загальну середню освіту виставити з предмету
річну та атестаційну оцінки 12 балів:
1.5.1.Губському Олександру Сергійовичу, учню 11А класу;
1.5.2.Ніжегольцевій Тетяні Андріївні, учениці 11 А класу;
1.5.3.Васильєвій Валерії Олександрівні, учениці 11 А класу;
1.5.4.Кальницькій Елеонорі Юріївні, учениці 11 А класу;
1.5.5.Саєнку Олександру Олександровичу, учню 11А класу;
1.5.6.Радченку Олександру Андрійовичу, учню 11Б класу;
1.5.7.Хмілевському Степану Сергійовичу, учню 11Б класу;
1.5.8.Христофоровій Марії Станіславівні, учениці 11БА класу;
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1.5.9.Чучмар Дар’ї Дмитрівні, учениці 11 Б класу;
1.5.10.Годуєвій Вероніці Олегівні, учениці 11БА класу;
До 30.05.2014
1.6.Довести зміст даного наказу та списки учнів, які звільняються від
державної підсумкової атестації, до випускників 9-х, 11-х класів і їх батьків.
До 20.05.2014
2.Калюжній Г.В., заступнику директора з навчально-виховної роботи:
2.1.Забезпечити контроль за відповідністю виставлення річних та атестаційних
оцінок у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та атестатів
про повну загальну середню освіту й записів «звільнений (-а)» у графі
«Державна підсумкова атестація».
До 30.05.2014 (11-й клас),
до 18.06.2014 (9-й клас)
2.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Кз «ХСШ №3»

З наказом ознайомлені:
Калюжна Г.В. ______________
Гирова Л.О. ______________

Калюжна Г.В.

В.І.Косміна

