
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ
ПЕТРИКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ

20.04.2011                                      смт. Петриківка                           № 76             

Про проведення
підсумкових контрольних робіт
у 2010/2011навчальному році

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 16.02.2011 №141 «Про проведення 
підсумкових  контрольних  робіт»  та  з  метою  визначення  рівня  засвоєння 
учнями  загальноосвітніх  навчальних  закладів  навчального  матеріалу, 
передбаченого  Державним  стандартом  базової  загальної  середньої  освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24, 
наказу ГУОІН від 11.04.2011 № 270/2/212-11 «Про проведення підсумкових 
контрольних  робіт»  та  якісної  підготовки  проекту  нового  Державного 
стандарту змісту освіти 

НАКАЗУЮ:

1.Методисту відділу освіти Коваленко Н. В.:
          1.1  Вжити  організаційні  заходи  щодо  проведення  підсумкових 
контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладах району 
відповідно до Методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України 
(лист МОН від 04.03.2011 №1/9-151).

1.2 Провести  у  період  з  10  по  20  травня  2011  року  підсумкові 
контрольні  роботи  у  5-8  класах  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з 
української мови, математики, історії України, іноземної мови.

1.3. Забезпечити  своєчасне  і  організоване   проведення   підсумкових
контрольних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах:

з української мови – 10 травня;
математики – 12 травня;



історії України – 16 травня;
іноземної мови  –  18 травня;  
1.4. До  25.04.2011  року  провести  нараду  за  участю  заступників 

директорів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  щодо  проведення 
підсумкових  контрольних  робіт  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах 
району.
        2.4. До 28.04.2011 року підготувати та подати ГУОІН звіт про результати 
проведення підсумкових контрольних робіт в районі.

       2. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:     
       2.1. Здійснити  організаційні  заходи  щодо  проведення  підсумкових 
контрольних  робіт  у  5-8  класах  загальноосвітніх  навчальних  закладах 
району;

 2.2. До 23.05.2011 року організувати проведення перевірки підсумкових 
контрольних робіт учнів 5-8 класів вчителями загальноосвітніх навчальних 
закладах і передачі результатів до відділу освіти для узагальнення;

2.3. До 23.05.2011 року узагальнити матеріали та подати до відділу освіти 
райдержадміністрації звіти про результати проведення контрольних робіт за 
формою, що додається.
     3. Координацію роботи з виконання даного наказу покласти на методиста 
відділу освіти Коваленко Н.В., контроль залишаю за собою.

 
Начальник відділу освіти 
райдержадміністрації                                      С.О.ПРЯНІКОВ


