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Начальникам
відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст
обласного значення
Завідувачам районних, міських методичних
кабінетів
Керівникам закладів загальної середньої освіти
обласного підпорядкування
Директорам закладів ПТО, ВО І-ІІ р.а.
Органам управління освітою в ОТГ
На

виконання

плану

роботи

Рівненського

обласного

інституту

післядипломної педагогічної освіти, доручення голови Рівненської обласної
державної

адміністрації

від

29.11.2019

№

дор.126/01-60/19,

п.

3.24

«Інформування відділів /управлінь освіти, гуманітарних відділів ОТГ, ЗВО І-ІІ
р.а., ЗП(ПТ)О та ЗЗСО про стан реєстрації на ЗНО» Плану роботи з підготовки і
проведення

зовнішнього

незалежного

оцінювання

та

моніторингових

досліджень у Рівненській області на 2019-2020 н. р., затвердженого спільним
наказом Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та
Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти від 27.09.2019 №
371/118-о «Про підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання
у 2020 році» повідомляємо, що Міністерством освіти і науки України
підготовлено лист від 04.05.2020 № 1/9-231 «Щодо можливості зміни для
окремих випускників місця проходження зовнішнього незалежного оцінювання

в 2020 році», який Український центр оцінювання якості освіти розмістив у
«Кабінеті керівника закладу освіти».
З огляду на ситуацію, що склалася, випускники закладів освіти можуть
змінити місце проходження ЗНО.
Першочергово таке право отримали учні, які навчаються в закладах
загальної

середньої

освіти

інтернатного

типу,

закладах

професійної

(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти. Механізм внесення
змін до реєстраційних даних для окремих випускників поточного року
розміщено в «Кабінеті керівника закладу освіти».
Зміна місця проведення ЗНО можлива лише за умови, що місце
проживання і місце розташування закладу освіти розміщені в різних областях
або відстань між ними перевищує 150 км.
Для

внесення

змін

випускнику

потрібно

звернутися

до

особи,

відповідальної за реєстрацію у його закладі освіти. Адміністратори закладів
освіти

мають

подати

інформацію

про

внесення

змін

до Львівського

регіонального центру оцінювання якості освіти не пізніше 18 травня.
Ознайомитись зі змістом листа можна, перейшовши за посиланням.
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