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НАКАЗ

03.05. 2018                                                        м. Ковель                                                                 № 54

Про затвердження завдань для 
проведення державної підсумкової 
атестації  за курси  початкової та 
базової загальної середньої освіти у 2018 
році у НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля

        Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
30.12.2014  №  1547,  листів  Міністерства  освіти  і  науки  України  «Про  організоване
завершення 2017/2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої
освіти» від 31.01.2018 р. №1/9-66 та «Щодо проведення державної підсумкової атестації у
закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році» від 27.03.2018 р. № 1/9-
185, 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»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити завдання для проведення державної підсумкової атестації у 4 класах з:
- української мови;
- математики.

2. Затвердити завдання для проведення державної підсумкової атестації у 9 класах з:
- української мови (тексти диктантів);
- математики;
- української літератури;
- англійської мови;
- польської мови.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

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

mailto:NVK_11@ukr.net
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