
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
"Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей" 

НАКАЗ 
м. Львів 

      05 жовтня 2020 року                                                  № 180-о 
 
Про призначення відповідального  
за організацію та проведення ЗНО-2021р 

 

       Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України «Про освіту» частини 
третьої статті 45 Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання Порядку 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 533), Порядку проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України 
від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 
2017 року № 118/29986, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 
30.09.2020 №1210 «Про підготовку до проведення в 2021 році зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 
освіти» та наказу Управління освіти ДГП ЛМР від 01.10.2020р № 354р «Про 
призначення відповідальних за організацію та проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання в ЗЗСО м. Львова всіх форм власності у 2020-2021н.р.»,  з метою 
організованої підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році, 

Н А К А З У Ю : 
1. Призначити відповідальною за організацію та підготовку учасників навчально-

виховного процесу НВК «ШЕЛ» до ЗНО-2021 заступницю директора з навчально-
виховної роботи Маковей Ірину Володимирівну. 

2. Заступниці директора з навчально-виховної роботи Маковей І.В.: 
2.1. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань проведення  

зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року упродовж навчального року.  
2.2.  Забезпечити організаційні заходи щодо реєстрації випускників  2021 року. 
2.3. Розмістити на інформаційних ресурсах НВК «ШЕЛ» необхідну інформацію для 

трьох категорій: батьків випускників, педагогів та учнів.  
Обов’язково розмістити: 
- посилання на нормативно-правові документи, які регламентують процедуру ЗНО; 
- терміни реєстрації та графік проведення ЗНО;  
- терміни реєстрації та проведення пробного ЗНО. 

3. Призначити відповідальною за формування комплектів реєстраційних 
документів осіб, які складатимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання та за реєстрацію на участь у зовнішньому незалежному 
оцінюванні 2021 року  вчителя математики Козак М.В. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
  Директор             І.В.Шеремета 
 
 

З наказом ознайомлена:_____________ Маковей І.В.

 


