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НАКАЗ  

 

25.02.2020                             м. Ковель                                                             № 

20 

 

Про організацію роботи закладу 

як пункту пробного зовнішнього  

незалежного оцінювання в 2020 році  

        

       На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019 № 635 «Деякі 

питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 05.06.2019 за №578/33549, відповідно до Положення про 

проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 №1277, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 25.01.2016 за №9/22139, наказу Українського центру оцінювання якості 

освіти від 12.10.2019 №139 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання в 2020 році», спільного наказу Управління освіти і науки Волинської обласної 

державної адміністрації та Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти від 

27.09.2019 року № 495/116-о «Про підготовку та проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2020 році»,  спільного наказу управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації та ЛРЦОЯО від 25.02.2020 року № 82 « Про затвердження мережі 

пунктів проведення пробного ЗНО 2020 року у Волинській області», наказу управління 

освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради від 25.02.2020 №84 «Про 

затвердження мережі пунктів пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році 

за днями тестування в м. Ковелі»,  з метою успішної підготовки та організованого 

проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році у м. Ковелі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

       1. Організувати та провести в закладі 21, 28 березня 2020 року пробне зовнішнє 

незалежне оцінювання. 

       2. Заступнику директора з господарської роботи Ярошук І.М. підготувати заклад 

(аудиторії, санвузли) до проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. 

       3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дудчику Л.С. забезпечити 

належні умови для проведення тестування в пункті. 

       4.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ліцею №11 м.Ковеля                                                          Г.О. Сидорук 

 

З наказом ознайомлені: 

 

_____________  _____________________                                                                Л.С. Дудчик 

 

_____________ _____________________                                                                 І.М. Ярошук 
           (дата)                                              (підпис) 
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