ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
_24/02/2014_

№ _98_

Про порядок закінчення 2013-2014
навчального року та проведення
державної підсумкової атестації в
загальноосвітніх
навчальних
закладах міста Києва
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2008 р. № 94,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 р. № 151/14842
(із змінами), Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців)
навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2008 р., зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України
06 травня 2008 р. № 383/15074, листа
Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2014 р. № 1/9-115 «Про
порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової
атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013-2014 навчальному
році», з метою організованого завершення навчального року та проведення
державної підсумкової атестації
НАКАЗУЮ:
1. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій, директорам загальноосвітніх навчальних закладів:
1.1. Забезпечити виконання навчальних програм та здійснити відповідні
перевірки у:
- 1-10-х класах до 20 травня 2014 року;
- 11-х класах до 12 травня 2014 року, про що інформувати Департамент
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) (далі – Департамент).

1.2. Завершити навчальні заняття у:
- 1-10-х класах 30 травня 2014 року (31 травня 2014 року для шкіл, які
працюють за шестиденним робочим тижнем);
- у 11-х класах 22 травня 2014 року.
1.3. Провести навчальну практику та навчальні екскурсії учнів:
1-4-х класів – 02-05 червня 2014 року;
5-8-х, 10-х класів – 02-13 червня 2014 року.
1.4. Провести 30 травня 2014 року в загальноосвітніх навчальних
закладах свято «Останній дзвоник».
1.5. Провести державну підсумкову атестацію учнів 4-х класів з 13 по 22
травня 2014 року з української мови та читання, математики.
1.6. Провести державну підсумкову атестацію учнів 9-х класів з 02
червня по 16 червня 2014 року, 11(12)-х класів - з 23 по 29 травня 2014 року,
зокрема:
9-х класів:
українська мова (диктант)

- 13 червня 2014 року;

математика (алгебра та геометрія письмово)

- 02 червня 2014 року;

географія
біологія
іноземна мова або інший гуманітарний предмет
за вибором навчального закладу
-у терміни, визначені навчальним
закладом;
11(12)-х класів:
українська мова (переказ, обов'язково)
- 23 травня 2014 року;
історія України або математика
чи профільний предмет
один предмет за вибором учнів

- 27 травня 2014 року;
- 29 травня 2014 року.

1.7. Провести для випускників, які почали вивчати українську мову в
поточному навчальному році, державну підсумкову атестацію з мови
навчання:
у 9-х класах (диктант)
у 11(12)-х класах (переказ)

- 13 червня 2014 року;
- 23 травня 2014 року.

1.8. Зарахувати випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які
мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту у поточному
навчальному році (Deutches Sprachdiplom (DSD), Goethe-Zertifikat B1, GoetheZertifikat B2 – німецька мова; DELF/DALF – французька мова; IELTS, TOEFL,
Cambridge English Language Assessment (FCI), Pearson Test of English (РТЕ) –
англійська мова; D.Е.L.Е. – іспанська мова), рівня В-1 для загальноосвітніх
навчальних закладів, В-2 для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням
іноземних мов, зазначені вище іспити як державну підсумкову атестацію,
виставивши у додаток до атестата про повну загальну середню освіту річну та
атестаційну оцінки з цих предметів 12 балів.
1.9. Провести повторну державну підсумкову атестацію учнів
(екстернів), які через хворобу не змогли її пройти в терміни, визначені п. 1.7.
цього наказу (за умови подання медичної довідки), в усіх загальноосвітніх
навчальних закладах міста:
у 9-х класах:
українська мова (диктант)
російська мова (диктант)

-17 червня 2014 року
-17 червня 2014 року

математика (алгебра та геометрія письмово)

-11 червня 2014 року

географія, біологія, іноземна мова
чи інший гуманітарний предмет

-у терміни, визначені навчальним
закладом

в 11(12)-х класах:
українська мова (переказ)
російська мова (переказ)

- 28 травня 2014 року
- 28 травня 2014 року

історія України або математика
чи профільний предмет

- 30 травня 2014 року

один предмет за вибором учнів

-у терміни, визначені навчальним
закладом

1.10. Подати до Департаменту інформацію про учнів, які захворіли під
час проведення державної підсумкової атестації (не пізніше, ніж за 5 днів до
проведення повторної державної підсумкової атестації).

1.11. Вручити документи про освіту випускникам:
11-х класів – 31 травня 2014 року;
9-х класів – 18 червня 2014 року.
2. Київському університету імені Бориса Грінченка (Огнев'юк В.О.)
підготувати за посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки
України, тексти письмових завдань для проведення державної підсумкової
атестації згідно з п. 1.7 (російська мова: диктант - 9 клас, переказ - 11(12) клас)
та п. 1.9 цього наказу.
3. Директору координаційного центру інформаційних технологій
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (Сніжко М.В.) розмістити цей
наказ на сайті Департаменту освіти і науки.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
управління
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
Департаменту Пархоменко І.М. та ректора Київського університету імені
Бориса Грінченка Огнев'юка В.О.
Директор Департаменту

О. Добровольська

