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, Про затвердження мережі. .ПУНКТІвпроведення ЗОВНІшнього
~ І

'незалежного оцінювання в місті
Києві у 2015 році

Відповідно до статті 45 Закону України «Про вищу освіту», статті 34
Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів
України від 15 квітня 2015 р. NQ 222 «Про затвердження Порядку залучення
педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до. .проведення ЗОВНІшнього незалежного ОЦІнювання», на виконання
протокольного доручення Віце-прем'єр-міністра України - Міністра культури
України Кириленка В.А. від 03.04.2015 за NQ 14304/0/1-15, наказів Міністерства
освіти і науки України від 01.10.2014 NQ 1120 «Про деякі питання проведення
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до
вищих навчальних закладів України в 2015 році», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 8 жовтня 2014 р. за NQ 1208/25985, від 27.11.2014
H~ 1393 «Про затвердження Календарного плану підготовки до проведення
зсвнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до
вищих навчальних закладів України», від 03.02.2015 NQ 85 «Про затвердження
Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення
зовнішнього незалежного оцінювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 18 лютого 2015 р. за NQI75/26620, плану спільних дій Київського
регіонального центру оцінювання якості освіти та Департаменту освіти інауки,
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) щодо організаційно-методичного супроводження
зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року та з метою забезпечення
належної організації роботи пунктів проведення зовнішнього незалежного
сцінювання (далі - пункти проведення ЗНО) дЛЯ осіб, які виявили бажання
т.ступати до вищих навчальних закладів України у 2015 році в місті Києві

~АКАЗУЄМО:

1. Затвердити мережу пунктів проведення ЗНО, створених на базі навчальних
закладів міста, та призначити відповідальних за пункти проведення ЗНО
ЗГІДноз додатком.



2. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій, керівникам навчальних закладів, на базі яких організовано
пункти проведення зна:
2.1.Забезпечити СП1ЛЬНОз теРИТОРіаЛЬНИМИпідрозділами Головного

управління МВС України в м. Києві охорону правопорядку в МІСЦЯХ
проведення зна.

2.2.Створити спільно з районними органами управління охорони здоров'я
умови для надання медичної допомоги учасникам зна.

2.3.Внести необхідні зміни до режиму роботи навчальних закладів, на базі
яких створено пункти проведення зна.

2.4.Підготувати навчальні заклади до проведення зна, створивши безпечні
умови для його учасників.

2.5.Забезпечити участь педагогічних працівників у проведенні зна.
3. Київському регіональному центру оцінювання якості освіти:

3.І.Забезпечити організаційно-методичне супроводження зовнішнього
незалежного оцінювання 2015 року.

3.2.Провести навчання та інструктаж персоналу, залученого до проведення
зна.

4, Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.
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