
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 

12.04. 2018                                                        м. Ковель                                                                 № 44 

 

Про створення державних атестаційних  

комісій для проведення ДПА у 2017/2018 н.р. 

у НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля 

 
Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 16 Закону України 

«Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30.12.2014 р. № 1547 , підпунктів 1,3,4,5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і 

науки України від 31.07.2017 р. № 1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти», 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», 

наказу по закладу від 19.03.2018 р. № 31 «Про порядок закінчення 2017/2018 навчального року та 

проведення державної підсумкової атестації у НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля», з метою 

організованого проведення державної підсумкової атестації 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової 

атестації в початковій та основній школах (додаток 1,2).  

2. Заступникам директора з навчальної-виховної роботи Вознюк А.А. та Гусак Р.А.:  

1) погодити склад державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової 

атестації учнів  4, 9-х класів з управлінням освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

до 20.04.2018 року; 

2) ознайомити членів державних атестаційних комісій з нормативно-правими документами щодо 

попередження порушень при організації та проведенні ДПА-2018. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

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

 

З наказом ознайомлені: 

_____________ _____________________                                                                           А.А. Вознюк 
           (дата)                                              (підпис) 

_____________  _____________________                                                                              Р.А. Гусак 

            (дата)                                              (підпис) 

 

mailto:NVK_11@ukr.net

