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1. ЗarальніПOJlожеини 

1.1. Школа екстернів є СТР~НИМ підрозділQМ Бро.варсько.го. навчально.-ВИХQВНQГо. 

об'rднанняуправління освіти БРQВарськоі місько.ї ради (далі-БНВО) .. Школа екстернів працює на 

базі БНВО за адресою: 07400, м. Бровари, вул. М. Лагуно.ВQї, 17-а. 

1.2. Школа екстернів є не ЮРИДИЧНQЮ особою. Це поло.ження РQзроблено. згідно. ПQЛо.ження 

про ексгернат у загалЬНQо.світніх навчальНИ?С закладах, затверд~но.гр наказом Міністерства освіти і 

науки України N2 431 від 2008 ро.ку, з.мето.ю розширення форм здо.буття.базової та по.~НQЇ ;шально.ї 

середньої освіти. 

1.3. Екстернат у загальноосвітньому навчально.му закладі є ріЗНQВИДQМ індивідуальн!)І форми 

навчання, що. забезпечує гаранто.ване КQНституцією України прав!> ГРОмадян, на :щоБУj"гя по.вно.ї 

загально.ї середньої о.світи і організовується відПQВі,цно. до. Законів УкраїнИ "Про. освіту"; .Про. 

заІ:IЩЬНУ середню OCBiтy~, ПОЛQже~ ,про. ~альноосвітн.іЙ навчальни~, З8КЛ3Д, затверджено.ro 

ПОСТ,ано.во.ю Кабінету МiHicтp~ України? nOJiQЖення JJP? .ДерЖ8ВНУ, підсумко.ву атестацію }"Інів 
(ВИХQВанців) У системі загальнQЇ середньої ~віти. Екстернат. щ:редбачає самостійне Qпанування 

екстерно.м програмо.во.ГQ матеріалу в обсязі, визначено.му Державним стандартом базової та п?вн~ 

загальнQЇ cepeднЬ(~i о.світи, аб9 ;шань згідно. З.1ІИМQгами пр'QГРІЩQВо.ro матеріалу за певний ХЩІС чи з 

Qкремих пр~дметів для arpимlЩНJl ДQкумента Щ'о. відпQВідний рівень Qс!!іти. 

1.4. Екстерн - особа, яка самостійно. о.паНQВУЄ навчальні ПРQГРами і ЯКіЙ Haд8ЄТЬC~ мо.ЖЛИ!lість 

про.хо.дження.. річ,но.го. о.цінювання та держав!lQЇ підС~QВо.ї атестації у загаль~оосвітньому 

навчальНQМУ з~!'д! (<БРо.варськ~.навч~<>;-вихо.вве об'єцн8llJlЯ). 

1.5. Здо.буття Qсвіти за екстернаТНQЮ формо.ю не о.бмежується віко.м . 

. 1.6. Бути зарахо.ваним екстерНQМ, пройти річне Qцінюв8ІІЩ! за .відпQВідниЙ МВС і. державну 

підСУМl<ОВУ атесгацію та отримати відпо.відниЙ дo.кyмeн:r про ~вiтy мають МQжливість ocqб~. які: 

з будь-Яltих причин не мають ~o.m відвідувати Н!lВЧальні занитт~ .в ~Qo.C!liтньo.~ 

навчально.му заI<JI8Ді, про що. є відпQвід&Lі дo.кyмeнт~ 

навчаються чи вже <Лримали ДQкумент .ПРО Rідш~відни~ ріl!ень зarально.ї СС!?!ЩНЬОї о.<;віти за 

ХОРДQВо.м; 

прискорено. о.ІІ8і1}'Вали ПРОГРlЩо.вИЙ МlП"q)і8.1І.В.Щпо.вjдно.ro КЛасУ, ступеня наl!Чання; .. 

. не завершили .навчання у навчально.му ЗЩQIаді системи .загальнQї середньо.ї освіти; 

є випускниками загальноосвітніх навчальних ~aдiв щ>Передніх lІо.хів, ЯІ<і У ,<вi~ час не М8Л~ 

річно.го. о.ЦЇНl()вання, та (або) нс: ІІРо.ЙШЛи державнr підС~КQ!!у атестафю 3 будь-ЯІЩХ ,~eтiв 

(кількість предметів не Qбмежуєтьс~); 

навчалися за індивідуальНQЮ формо.ю в інших загальноосвітніх навчальних З8КЛадах; 

є громадянами УкраіНИ,. ЯІ<і тимчасово. .аБQ постіЙ1!9 ІІРо.)JtИ8ають за ко.рдо.но.м і навчаються в 

Міжнародній українській ЦІколі за дистанціЙНо.ю формо.ю; 

є іно.земцями або особами без громадянств8, які перебvвають,в УкРаїні на зако.нних підсгавах. 
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1.7. Адміністрація Броварського. навчально-виховного об'єднання зобов'язана ознайомити 

екстерна, батьків або осіб, які їх заміюоють, з Положенням про 'державну підсумкову атеcrацію учнів 

(вихованців) у сиcrемі загальної середньої освіти, cra-ryтом БНВО,'цим Положенням та прОIlJамами 3 

навчальних предметів. 

2. ПорВДОК ,арпуваlDlИ на екстернат 

2.1. Зарахування осІ.б на eKcrepHaт здійсюоєrься на підставі поданих документів вступника: 

- для неповнолітніх осіб - документи щодо переходу на eKcrepHaT: медична довідка, 

клопотання музичної школи, спортивного клубу або іншої установи, довідка з місця роботи, 

вмomвована заява батьків або осіб, які їх заміюоють; 

- для повнолітніх осіб - довідка з місця роботИ. 

2.2. Зарахування повнолітніх IlJOмадяв здійсюоєrься З8 їХ особистою заявою, а неповноЛітніх 

громадян - за заявою батьків або осіб, які їх заміюоють, погоджуєrься з управлінням освітн 

Броварської міської ради і затверджуєrься наказом директора БроварСького навчально-виховного 

об' єднання. 

2.3. для проходження річного оціюовання та державної піДсумкової атестації, окріМ заяви на 

ім'я директора Броварського навчально-виховного об'єднання, екcrepни подають документ про 

нВявний рівень освіти. 

У разі проходженНя: екстерном річного оцінювання за предмет, курс навчання в іншому 

навчальному закладі - довідку, завірену підписом керівника 'та печаткою відповідного навчального 

закладу, у якому навчаєrься або навчався eKcrepH. 

;'у разі відсутності документа про наявний' рівень освіти за наказом директора Броварського 

навч8льно-виховного об'Е'ДНання створюєrьcя' комісія з меТою визначення освітнього рівня екстерна. 

До' сkшіду' ;ісомісії входятЬ: голова комісії (директор БНВО або його' заcrупник), вчителі

предметники, предcrавники батьківського комітету. 

Голова комісії сКладає IlJафік проведенНя: оціюовання знань' eKcrepHa з навчальнИх предметів. 

Вчителі-предмemики готують письмову роботу на визначення рівня освіти. Результати оцішОвання 

та визначений рівень освіти екстерна оформлюєfься протоколом, яКий підписують усі члени комісії. 

2.4. Іноземці або особи без громадянСтва додатково подають копіЮ відповідного доКумента, 

що підтверджує законність їхнього перебування в Україні. 

2.5. Приймання ЗаЯВ від eKcrepHiB починаєrься з жовтня поточного навчального року й 

закіичуються не пізніше, ніж за три місяці до початку державної підсумкової атестації. 

3. ПОРВДОК проведення оцінюванни навчlIJIЬНИХ доСяmень еКСтернів 

3.1. Робочий навчальний план Школи екстернів БНВО скліщаєrьcя за Типовими 

навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства 
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освіти науки, молоді та спорту Украіни' (Типовий ',навальний план вечірньоІ (змінноі) 

загальноосвітиьоі школи, заочна форма навчаlПlЯ). 

3.2 .. Оцінювання екстернів за відповідНИЙ клас або рівень (базової або повної) загальної 

середньої освіти проводиться з усіх предмmв інваріантноІ складової робочого навчальноro·плану. 

Наслідком цьоro оцінювання' є виставлення річної оцінки з кожноro предмета. Оцінювання 3 

предметів проводиться ·до 1 квітня пarочноro року. 

3.3. В о~мих випадках на підставі письмової заяви на ім'я директора Броварськоro 

навчально-виховноro об'єднання та за зroдою управління освіти Броварської міської ради екстерну 

може буТи надано право на одночасне проведення оцішовання рівня 'йоro навчальних досяrиень за 

один або декілька .років навчання в межах' одноro OCBiTHьoro рівня (базової чи повної загальноІ 

середньої освіти). 

3.4. ПідгОтовка до річноro оцінювання передбачає самостіЙНУ навчальну роботу екстерна за 

індивідуальним навчальним планом (додаток 1), ЯКИЙ ВlCЛЮчає: 

- індивідуальні' консультації з вчителями з предметів інваріантної частини Робочоro 

навчальноro плану, 

'- тематичне оцінювання;, 

- підсумкову коmpольнуробary.' 

3.5. При проведенні,оцінювання навчальних досяrиень можуть 38СТосовуваТИСБ різні форми 

контролю: усна співбесіда, тестування, письмове опитування, практична рoбarа, контрольна робота .. 

3.6. Успіхи екстерна фіксуються у Заліковій книжці (додаток '2), яка затверджуєrьcя 

директором та завіряється печаткою Броварського навчально-виховноro об'єднання . 

. 3.7. Підсумкові контрольні робarи екстернів, оформлені'Відповіднодо вимог, фіксуються в 

·Журналі обліку контрольних робіт" (додаток 3) і зберіraються в архіві· Броварськоro' навчально

виховноro об'єднання протяroм І року. 

3.8. Результати оцінювання екстернів фіксуються: 

- для перевідних класів - у відомості навчальних досяrиень екстерна з кожноro предмету 

(додаток 4); 

- у випускних класах - результати річноro оцінювання та допуск до державної підсумкової 

атестації фіксуються в окремому прaroколі (додаток 5). 

3 .. 9. Екстерни з числа випускииків загальноосвітніх навчальних' закладів попередніх' років, 

які У свій' час не мали річноro оцішовання навчальних досяrиень 3 певних предметів, проходять річне 

оцiНJOвання лише 3 цих предметів. 

3.:10. Наявність річноro оцінювання з предметів є передумовою для проходження екстерном 

державної підсумкової атестації. 
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4. ПОРВДОІС npoведенни атеетаціІ 

та оформлеНВIІ і видача ~OICYMeнтiв про оевіту 

4.1. Атестація. екстернів здійсщоєrься один раз на рік у терміни; визначені Міністерством 

освіти і.науки, молоді та спорту України. 

В окремих випадках. зокрема· пов'язаних з призовом на військову службу, виїздом на 

пocrійне місце проживання за кордон, можуть установлюватись інші .терміни проведення aTecraцiї. У 

таких випа,цК8х УПР8В.!lїння· освіЦI обдасної державної адміністрації визначає KOH~Hi терміни іі 

проведення та г.отує.відповідні м~еріали та завдання. 

4.2 ... Рішення про допуск екстерна. до· державної . підсумкової атестаціІ. приitмаєrься 

цедагогічною. радою .Броварського . навчально-виховного. об'єднання. та затверджуєrьcя· наказом 

директора БНВО. Рішення педагогічної ради доводиться до відома екстернів. 

4.:3.· .проходження. державної .підсумкової ,атестації .екстернамиза . курс . базової та повної 

загальної середньоІ освіти здійснюється. відповідно :до Положення про державну підсумкову 

атестацію учнів (вихованців) у системі загальної. середньої освіти,. затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

4.4. 3а результarамн річного оцінювання та державної підсумкової атестації' рішенням 

педагогічної ради та наказом директора Броварського навчальНО-~ИХОВНQГО. об!єднанняекстерну 

видаєrься табель успішнocrі, свідоцтво. про 'базову зaraльну середню освіту, атecrат:про повну 

загальну середню освіту .. 

4.5 . .Екстернам, які пройшли річне оцінювання і мають відповідні оцінки; .але не. пройшли 

державну підсумкову атecrацію, видаєrься табель з ріЧНИМИ.оцінками;. 

4.6. У разі нeзr.oди екстерна, батьків або осіб, які їх замінюють, з результатаМи державної 

підсумкової атестації їм надаєrьcя право оскаржити їх назагальнихп~ставах .. 

4.7. Результати державної підсумкової атестації екстернів фіксуються .. у протоколі, у правому 

верхньому кутку якого зазначено "Екстернп". 

4 .. 8. 'Екстерни, які опанували навчальний· мarеріал, .визначеНИЙ .загальноосвітніми програмами 

на відповідному рівні, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення. у. 

Н8ВЧзнні».або похвальною грамотою «За ос.обливі досЯгнення у вивченні окремих предметів». 

4.9. Екстерни, які пройшли державну підсумкову .атестацію ·на aтecraT про повну загальну 

середню освіту, відіІОВіднодо Положення Про·ЗQЛОТу.медалJ; ·"За високі досягн~ня:у навчанні" та 

срібну lI4едаль "За; досягнення у навчанні" ЗОЛОТOlQтаlСрібною медалями не нar,oроджуються:· 

4.10. Видача свідоцтва про базову загальну середню освіту, aTecraт про повну загальну 

середню освітуреєструєrься в книзі обліку цих документів у. графі.<<Рік вcryny до зliкЛаду» -

«Екстерн». 
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5. Навчальиий час та оплата педагогічних працівників 

5.1. На проведення консультацііі відводиться не більше 3 годин на предмет відповідного класу 

за весь період підготовки до атестації. 

5.2. На проведения підсумкових контрольних робіт відводиться: 

з української мови - диктант тривалістю 1 година; 

з інших предметів: по 3 години за курс школи 11 ступеня, 

по 4 години за курс школи ІІІ ступеня. 

5.3. На перевіряння робіт відводиться: по 20 хвилин на !Сожну роботу 3 української мови; по 

30 хвилин на кожну роботу 3 усіх інших предметів. 

Міський голова І.В.Сапожко 
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