
 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ВЕЛИКОМОСТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
80074, м. Великі Мости, вул. Шевченка, 30А, (8-03257) 6-44-51, e-mail: vnvk@ukr.net код ЄДРПОУ 23947222 

 

__________2016р.    НАКАЗ     № ____ 

 

Про призначення відповідальних 

за реєстрацію учасників ЗНО-2017р. 

 

      На виконання  наказу Міністерства освіти і науки України від 27.07.2016 № 

889  «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти»,  зареєстровано в Мінюсті 09.08. 2016 року № 1114/29244; 

наказу  МОН від 31.08.2016 №1055 «Про затвердження Календарного плану 

підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»; 

наказу МОН від 13.10.2016 № 1236 «Про затвердження Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році»; наказу УЦОЯО 

від 11.10.2016 №170 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2017 році» , наказу відділу освіти Сокальської РДА  від 

15.11.2016р. № 01-8/1048 « Про призначення відповідальних за реєстрацію 

учасників ЗНО-2017р.» та  з метою своєчасної  і  організованої реєстрації 

випускників ЗНЗ для участі у  ЗНО- 2017 р 
 

НАКАЗУЮ:  

1. Призначити відповідальним за зовнішнє незалежне оцінювання у 2017 році в  

заступника директора з НВР Головко Н.Г. 

2. Заступнику директора з НВР Головко Н.Г.: 

2.1. Довести до відома випускників школи про процедуру проведення пробного  

тестування на загальношкільній лінійці  21.11.2016р 

2.2. Ознайомити випускників із графіком проведення  пробного тестування. 

ЗНО-2017                                                                                                                                                                    

2.3. Провести батьківські збори разом з випускниками з метою інформування 

про умови участі в   пробному тестуванні ЗНО 2017р. 02.12.2016р 

2.4.Висвітлювати на сайті НВК  інформацію про проведення пробного 

тестування,  ЗНО.                                                                                                               

2.5. Інформувати своєчасно випускників 11-х кл. та батьків про  проведення  

ЗНО-2017 в школах про напрацьовані та затверджені Міністерством освіти і 

науки України, Українським центром оцінювання якості освіти, Львівським 

регіональним центром оцінювання якості освіти документи з питань 

проведення різних етапів  ЗНО-2017.                                                                                                                                              

2.6.Подати копію наказу про призначення відповідального за ЗНО до 21.11.16р. 

методисту РМК Кулик А.С. 

 

mailto:vnvk@ukr.net


3. Класним керівникам 11-х класів  Балко І.Б.,Іванісік Т.І.: 

3.1. Допомогти випускникам у реєстрації для участі в  пробному тестуванні. 

3.2. Забезпечити вчасну реєстрацію учасників ЗНО.                                                           

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

НВР Головко Н.Г. 

 

 

Директор Великомостівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів                                                                        Стадницька Г.Т.    

 

  З наказом ознайомлені :                   Головко Н.Г.                                                     
 

   Балко І.Б.                                             Іванісік Т.І. 
 

 

 
 


