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УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

						                          
НАКАЗ

06.12.2017                                   м. Мелітополь                                  № 827



Про організацію моніторингового дослідження
щодо вивчення рівня  сформованості здатності 
до читання, розуміння й інтерпретації різнома-
нітних  текстів  учнями  9-х  класів  закладів 
загальної середньої освіти 


Відповідно п. 8 Плану заходів щодо підготовки та проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA 2018, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 26.01.2017 №100 «Про підготовку в 2017 році до проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA 2018 в Україні», на виконання наказу департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 06.12.2017 №0752 «Про організацію моніторингового дослідження щодо вивчення рівня  сформованості здатності 
до читання, розуміння й інтерпретації різноманітних  текстів  учнями  9-х  класів закладів загальної середньої освіти області», з метою вивчення рівня сформованості в учнів 9-х класів закладів загальної середньої освіти навичок читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів 

НАКАЗУЮ:

	Взяти участь з 08 по 22 грудня 2017 року у моніторинговому дослідженні щодо вивчення рівня сформованості здатності до читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів учнями 9-х класів закладів загальної середньої освіти міста згідно репрезентативної вибірки (додаток 1).
	Призначити міським координатором моніторингового дослідження щодо вивчення рівня  сформованості здатності до читання, розуміння й інтерпретації різноманітних  текстів  учнями  9-х  класів у навчальних закладах міста Ніколенко І.М., методиста методичного кабінету управління освіти.

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити:
3.1   умови для проведення моніторингу;
3.2. інформування учнів та вчителів, які братимуть участь у дослідженні, про специфіку та умови його проведення; 
3.3. участь у дослідженні учнів 9 класів закладів загальної середньої освіти відповідно до вибірки шляхом виконання завдань в Інтернет-режимі на освітній платформі «Освітнє середовище Запорізького регіону» за адресою  "http://ele.zp.ua/moodle"http://ele.zp.ua/moodle;
3.4. участь вчителів природничо-математичного циклу та філологічного напрямку (українська мова і література, російська мова, зарубіжна література) згідно з репрезентативною вибіркою в Інтернет-режимі на порталі ЗапоВікі  "http://zw.ciit.zp.ua"http://zw.ciit.zp.ua відповідно до інструкції (додаток 2);
 3.5. надання інформації щодо конкретизації вибірки учнів 9 класів підпорядкованих закладів освіти, що забезпечить участь школярів у моніторинговому дослідженні в електронному вигляді згідно з формою (додаток 3) на адресу HYPERLINK "mailto:uamonitor@ukr.net" uamonitor@ukr.net  до 08.12.2017. 
       4. Контроль за виконанням наказу покласти на Чернишову О.Ю., заступника начальника управління освіти.
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   Начальник управління освіти                                                   І.А.Єлісєєв









Ніколенко І.М., 44-01-69

















