УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ
17.06.2020

Перечин

№39/01-07

Про перевезення випускників
11-их класів до пунктів тестування
На виконання спільного наказу департаменту освіти і науки
облдержадміністрації та Івано-Франківського РЦОЯО 28.05.2020 №88/34-ОД
«Про затвердження мережі пунктів проведення ЗНО у 2020 році у
Закарпатській області», листа Закарпатської обласної державної адміністрації
10.05.2019 №06-17/1222, із метою належного проведення ЗНО у 2020 році та
своєчасним підвозом випускників 11-х класів закладів загальної середньої
освіти Перечинської ОТГ до пунктів тестування у м.Ужгород та смт Великий
Березний
НАКАЗУЮ:
1.
Затвердити графік організованого перевезення у червні-липні
2020 року випускників 11-их класів закладів загальної середньої освіти
Перечинської ОТГ до пунктів проведення зовнішнього незалежного
оцінювання з м.Перечин у м.Ужгород та смт Великий Березний та у
зворотному напрямку шкільними автобусами (додаток 1).
Час відправлення: 8.30 (Перечинський ліцей).
2.
Керівникам Перечинського ліцею та Перечинської гімназії ІІ-ІІІ
ступенів суспільно-гуманітарного напрямку:
2.1.
виділити шкільні автобуси, закріплені за закладами освіти, для
перевезення учнів до пунктів тестування у м.Ужгород та смт Великий
Березний;
2.2.
призначити відповідальних осіб за організацію перевезень
випускників 11-их класів та супроводжуючих у дорозі;
2.3.
організувати підвезення випускників закладів освіти до пунктів
проведення зовнішнього незалежного оцінювання та у зворотному напрямку

з дотриманням Рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під
час перевезення пасажирів, затверджених постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 21.05.2020 №23, розробленими Міністерством
освіти і науки України рекомендаціями щодо організації підвезення
учасників зовнішнього незалежного оцінювання (лист 17.06.2020 №1/9-331)
та розпорядження голови облдержадміністрації від 15.06.2020 №308 «Про
здійснення організаційних заходів із проведення у 2020 році зовнішнього
незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового
вступного випробування».
3.
Супроводжуючим педагогам забезпечити дотримання правил
поведінки і техніки безпеки під час допуску учнів до пунктів тестування.
4.
Директору Перечинського ліцею забезпечити супровід учасників
тестування медичним працівником.
5.
Водіям шкільних автобусів дотримуватися Правил перевезення
організованих груп людей.
6.
Витрати на забезпечення автотранспорту пальним віднести за
рахунок коштів відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту
Перечинської міської ради.
7.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу

Ольга Барзак

Додаток 1
до наказу відділу ОКСМС
Перечинської міської ради
17.06.2020 №39/01-07

математика

українська
мова і
література

англійська
мова

Назва пункту
проведення ЗНО

Ужгородська загальноосвітня
25.06.
школа I-III ступенів
2020
№20 – ліцей „Лідер",
м.Ужгород. вул. Сільвая, 3
Великоберезнянська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
30.06. Великоберезнянської районної
2020
ради Закарпатської області,
вул. Загородня, буд.70,
смт. Великий Березний,
Великоберезнянський район
Лінгвістична гімназія
07.07.
ім.Т.Г.Шевченка,
2020 вул. Набережна Незалежності,
буд.4., м. Ужгород

історія
України

Ужгородська загальноосвітня
09.07.
школа І-ІІІ ступенів №12,
2019 вул. Заньковецької, буд. 17-А,
м. Ужгород,

біологія

Ужгородська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №6
13.07.
імені В.С.Гренджі-Донського,
2019
вул. Польова, буд. 22,
м.Ужгород

11

30

8

24

21

Перечинська
гімназія

К-сть
учнів

Перечинська
ЗОШ І-ІІІ ст.

Навчальний
предмет,
з якого
проводиться
ЗНО

Дата проведення
ЗНО

ГРАФІК
перевезення випускників 11-их класів Перечинського ліцею та Перечинської
гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку до пунктів
тестування у м.Ужгород та смт Великий Березний та зворотному напрямку

Автобус,
водій

11

Автобус ATAMAN
№АО0833СІ,
водій Кость А.А.

20

Автобус ATAMAN
№АО0833СІ,
водій Кость А.А.,
автобус I-VAN
№АО 2514 ВВ,
(водій Іванчо І.І.)
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Автобус ATAMAN
№АО0833СІ,
водій Кость А.А.

15

Автобус ATAMAN
№АО0833СІ,
водій Кость А.А.,
автобус I-VAN
№АО 2514 ВВ
водій Іванчо І.І.

3

Автобус ATAMAN
№АО0833СІ,
водій Кость А.А.

