VІ. ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ
(внесення змін
до реєстраційних
документів)
Терміни:
06.02.2018 – 02.04.2018.

Для перереєстрації учаснику зовнішнього
оцінювання необхідно:
1 ) унести зміни до реєстраційних даних за
допомогою спеціального сервісу, розміщеного на вебсайті УЦОЯО, сформувати та оформити нову
реєстраційну картку;
2) повторно сформувати комплект реєстраційних
документів, що має містити:
• нову реєстраційну картку
• отриманий раніше Сертифікат, що анулюється

Сформований учасником зовнішнього оцінювання
комплект реєстраційних документів має бути
надісланий до регіонального центру до 02.04.2018
(дата подання визначається за відтиском штемпеля
відправлення на поштовому конверті).

VІІ. Відмова в
реєстрації
(перереєстрації)

Особі може бути відмовлено в реєстрації
(перереєстрації) для участі в зовнішньому
оцінюванні на підставі:
1) ненадання документа(ів), що підтверджує(ють)
достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;
2) надання недостовірної інформації;
3) подання реєстраційних документів особою, яка відповідно
до вимог законодавства не має права на участь у зовнішньому
оцінюванні;
4) відправлення реєстраційних документів після завершення
встановленого строку реєстрації (особі, яка в період реєстрації
не подавала реєстраційні документи) або перереєстрації)
5) неналежного оформлення документів, необхідних для
реєстрації;
6) неможливості створення особливих (спеціальних) умов для
проходження зовнішнього оцінювання відповідно до
медичного висновку

У разі прийняття рішення про відмову
в реєстрації (перереєстрації) особі
рекомендованим листом надсилається*
індивідуальний конверт, що містить:
1) витяг з протоколу засідання регламентної комісії, у якому
зазначено причину відмови;
2) документи, надіслані нею для реєстрації
(перереєстрації);
3) реєстраційну картку (без частини, що містить заяву);
4) копію медичного висновку, завірену підписом секретаря
регламентної комісії та печаткою регіонального центру
(для осіб з особливими освітніми потребами, яким
неможливо створити особливі (спеціальні) умови).

*Учасникам ЗНО, які мають складати ДПА у формі ЗНО
конверт з відмовою надсилається на адресу закладу
освіти, де вони навчаються.

У випадку отримання особою
повідомлення про відмову
в реєстрації, потрібно:
‒ усунути причини, що стали підставою
для відмови;
‒ до 02 квітня 2018 року надіслати
до регіонального центру оновлений комплект
реєстраційних документів*.

* Учасники ЗНО, які мають складати ДПА у
формі ЗНО віддають оновлений пакет
документів відповідальному за реєстрацію у
своєму закладі освіти для подальшої
відправки до ДпРЦОЯО.

ІХ. Додаткова
сесія

ДЛЯ УЧАСТІ В ДОДАТКОВІЙ СЕСІЇ ЗНО-2018 в основний період реєстрації
(перереєстрації) реєструються особи, які НЕ МОЖУТЬ ПРОЙТИ ЗНО ПІД
ЧАС ОСНОВНОЇ СЕСІЇ через те, що:
1) обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальних
предмети, ЗНО з яких проводиться під час основної сесії в один день;
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Особи, які реєструються для участі у додатковій
сесії в основний період реєстрації
(перереєстрації) мають:
в пакет реєстраційних документів додати заяву щодо надання
можливості пройти ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під
час додаткової сесії та документи, які підтверджують право участі у
додатковій сесії в залежності від причини, що перешкоджає участі
в основній сесії ЗНО :
• довідку, що підтверджує факт навчання за кордоном, де зазначено
період навчання,
• клопотання релігійного управління (центру);
• медичний висновок про створення особливих умов, що створюються
виключно під час проведення додаткової сесії
• копію наказу або іншого розпорядчого документа про участь у
міжнародних, всеукраїнських заходах
• довідку із закладу освіти, де вказано, що заявник дійсно навчається в
цьому закладі освіти, а також дату складання ним державного іспиту/
проходження практики, яка збігається з датою проведення ЗНО з
певного предмета.
• документ, що підтверджує необхідність перебування за кордоном у
день проведення ЗНО з певного навчального предмета.

Регіон обслуговування Дніпропетровського
регіонального центру оцінювання якості
освіти (ДпРЦОЯО):
Дніпропетровська та Запорізька області
Телефони: (056)790-24-99,
(056)790-24-97 (факс)
Cайт: www.dneprtest.dp.ua
Е-mail: rc.dnepr@testportal.gov.ua
Сторінка у «Facebook»:
Дніпропетровський РЦОЯО
https://www.facebook.com/zno.dnepr?ref=hl

Бажаємо успішної
реєстрації
та дякуємо
за увагу !

