
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс 

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей" міста Ковеля"
вул. Заводська, 31, м.Ковель, 45000 тел. (03352) 5-43-09, тел./факс 5-48-80

E-mail NVK  _11@  ukr  .  net КОД ЄДРПОУ  20141694

НАКАЗ

28.03. 2018                                                        м. Ковель                                                                 № 38

Про затвердження предметів для проходження 
державної підсумкової атестації в основній школі
(предмет за вибором педагогічної ради)
у НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля у 2018 році

          Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у
системі  загальної  середньої  освіти,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки
України від 30.12.2014р. № 1547, на виконання листа Міністерства освіти і науки України
«Про  організоване  завершення  2017-2018  н.р.  та  особливості  проведення  державної
підсумкової  атестації  у  закладах  загальної  середньої  освіти»  від  31.01.2018  р.  №1/9-66,
наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради від 19.02.2018 р. №
70 «Про організоване завершення 2017-2018 навчального року та особливості проведення
державної  підсумкової  атестації  у  закладах  загальної  середньої  освіти»,  рішення
педагогічної  ради  (протокол  3  від  15.03.2018р.)  та  з  метою  організованого  проведення
державної підсумкової атестації у навчальному закладі

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити  предметом  за  вибором  педагогічної  ради  закладу  для  проходження  державної
підсумкової атестації за освітній рівень базової загальної середньої освіти у 2018 році:
1) у 9-А класі – українську літературу;
2) у 9-Б класі – англійську мову;
3) у 9-В класі – польську мову.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                                    Г.О.Сидорук
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