ОЗНЗ Радомишльська гімназія
Житомирської області
НАКАЗ

05.06.2020

№ 72а

Про призначення комісії з перевірки
правильності виставлення
оцінок у додатки до документів
про освіту
З метою здійснення перевірки правильності виставлення оцінок, класними
керівниками, запобігання помилок та недопущення псування бланків додатків
до документів про освіту (свідоцтв)
НАКАЗУЮ:
1. Призначити комісію з перевірки правильності виставлення оцінок у складі:
голова

комісії

–

Кобилинська

О.В.,

заступник

директора

з

заступник

директора

з

навчально-виховної роботи;
члени

комісії

-

Новицька

Г.М.

-

навчально-виховної роботи;
Горбач О.- заступник директора з

навчально-виховної роботи;

Лісовська Л.а. – заступник директора з виховної роботи;.
2. Призначити засідання комісії з перевірки правильності на:
- 16 червня 2020 року о 9 годині (для 9 - х класів);
- 30 липня 2020 року о 9 годині (для 11класу).
3. Засідання комісії завершити складанням акту про виявлені недоліки у
перевірених документах .
4. Комісії з перевірки правильності оформлення додатків до документів про
освіту:
4.1. Перевірити правильність виставлення річних оцінок та оцінок за
державну підсумкову атестацію на предметних сторінках та сторінках
«Зведений облік навчальних досягнень учнів» класного журналу, у Книзі видачі

документів про освіту, у додатках до документів про освіту та відповідність
оцінок за ДПА протоколам про проведення ДПА.
4.2. Суворо дотримуватися вимог нормативних документів про оформлення
додатків до документів про освіту.
4.3. У кожному випадку неправильного виставлення оцінок вимагати
пояснювальні записки від винуватців.
4.4. Відповідальність за правильність виставлення оцінок у документи про
освіту покласти на класних керівників: Горобенко Л.К. (11 клас), Михальченко
С.А. (9-А клас), Кучерину І.В. (9-Б клас).
6. Документи про повну загальну середню освіту подати на підпис директору
до 31.07. 2020 року, про базову загальну середню освіту – до 16 червня 2020
року.
7. Відповідальному за оновлення сайту школи Хомі Я.В. розмістити даний
наказ на сайті.
До 15.06.2020
8. Загальний контроль за оформленням документації покласти на заступника
директора з НВР Кобилинську О.В.
Директор
ОЗНЗ Радомишльської гімназії
Проект наказу підготував:
заступник директора з НВР Кобилинська О.В.
З наказом ознайомлені:
Кобилинська О.В.
Новицька Г.М.
Горбач О.Л.
Лісовська Л.А.
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