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1. Про органiзацiю

проведення

у Барвiнкiвському

зовнiшнього незалежного оцiнювання в 2019 роцi.

районi

Керуючись статтями 6,З9 Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>, Указом Президента Украiни вiд 20 березня 2008 року

Ns244l2008 <Про додатковi заходи щодо пiдвищення якостi освiти в YKpaiHi>>,
постановами Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 серпня 2004 року М1095
<,Щеякi питання запровадження зовнiшнього незzLпежного оцiнювання та
монiторинг якостi освiти>> (зi змiнами), вiд Зl грудня 2005 року J\Ъ1312 <Про
невiдкладнi заходи щодо запровадження зовнiшнього нез€tпежного оцiнювання
та монiторинry якостi освiти>> (ri змiнами) та розпорядженням голови
XapKiBcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 27 березня 201_9 року J\b152

<Про забезпечення в Харкiвськiй областi зовнiшнього
оцiнювання

в

адмiнiстрацii

20119

та

незЕLIIежного

роцi> спiльне засiдання колегii районноi державноi
адмiнiстративно-господарського активу
зборiв

Барвiнкiвського району вважае за необхiдне:

l. Затвердити заходи щодо забезпечення проведення в Барвiнкiвському

районi зовнiшнього нез€uIежного

2.

оцiнювання в 2019 роцi (додаються).

Вiддiлу освiти БарвiнкiвськоТ районноТ державноi адмiнiстрацiТ

забезпечити органiзоване пiдвезення випускникiв закладiв загаlrьноТ середньоТ
освiти 2019 року, якi будуть складати зовнiшнс нез€uIежне оцiнювання, до
пунктiв проведення зовнiшнього нез€шежного оцiнювання та в зворотноМУ

напрямку

.

З.

Рекомендувати Барвiнкiвському

Харкiвськiй областi

ВП

(А. ТУРЕНКО)

Балаклiйського

ВП ГУНПН

в

органiзувати супроводження

працiвниками полiцi1 випускникiв закладiв загальноi середньоi освiти 20|9
РокУ, якi будутъ складати зовнiшнс нез€шежне оцiнювання, до пунктiв
проведення зовнiшнього нез€urежного оцiнювання та в зворотному напряМКУ.

4.

Рекомендувати керiвникам закладiв заг€шьноi

середньоi освiти

забезпечити участь випускникiв закладiв загаJIьноi середньоi освiти 2019 рокУ
у зовнiшнъому нез€шежному оцiнюваннi.
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5. Вiддiл

освiти районноi державноi адмiнiстрацiТ iнформувати голову
районноi державноТ адмiнiстрацii про пiдсумки проведення в районi
зовнiшнього незапежного оцiнювання в TepMiH до 01 липня 2019 року.

6.

Вiддiлу освiти районноi д.рiu""оi адмiнiстрацiТ пiдготувати проект

розпорядження з означеного питання.
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