ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Про надання адміністративної послуги
09-06. Організація екстернатної форми навчання
(назва адміністративної послуги)
Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Гребінківської міської
ради
Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради
( суб’єкт надання адміністративної послуги)
1.Місцезнаходження
37400, Полтавська область, м.Гребінка, вул. Я.Мудрого, 35
суб’єкта адміністративних
послуг
2.Інформація щодо режиму Графік роботи:
роботи суб’єкта надання Понеділок, вівторок з 9.00 год - до 16.00 год.
адміністративних послуг
Середа, п’ятниця з 8.00 - до 15.00 год.
Четвер з 9.00 - до 20.00 год.
Субота з 9.00 – до 13.00 год.
Неділя – вихідний.
Без обідньої перерви.
3.Телефон/факс (довідка), Тел.:92578
адреса електронної пошти Веб-сайт:http://www.hrebinka.org.ua/
та
веб-сайт
суб’єкта Електронна пошта:13956272@mail.gov.ua
надання адміністративної
послуги
4.
Перелік
документів, Звернення у відділ; заява батьків або осіб, які їх замінюють для
необхідних для надання неповнолітніх; подання документа про наявний освітній рівень;
адміністративної послуги
наказ керівника закладу освіти про створення комісії, яка визначає
освітній рівень екстерна
5. Інформація про платність Безоплатна послуга
або безоплатність надання
адміністративної послуги
та розмір плати за її
надання,
якщо
плата
передбачена
- 5.Нормативно
– Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну
правові акти, що середню освіту», наказ МОН України “Про затвердження
стосуються надання Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої
адміністративної
освіти” (із змінами) від 12.01.2016 № 8, наказ МОН “Про
послуги
затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх
навчальних закладах” (із змінами) від 13.03.2019 № 369
- 6. Перелік категорій
- Учні закладів загальної середної освіти
одержувачів, в тому
числі
вразливих
верств населення
- 7.
Склад
і
- Звернення у відділ освіти виконавчого комітету
послідовність
дій
Гребінківської міської ради екстернату; заява батьків або
одержувача
та
осіб, які їх замінюють для неповнолітніх; подання
адміністративного
документів про наявний освітній рівень; наказ керівника
органу, опис етапів
закладу освіти про створення комісії, яка визначає освітній
надання послуги
рівень екстерна; складання графіка проведення оцінювання
знань екстерна з відповідних навчальних предметів;
оформлення протоколу про результати оцінювання;
складання індивідуального навчального плану; складання
графіка
проведення
консультацій
вчителямипредметниками; рішення про допуск до ДПА приймає
педагогічна рада закладу загальної середньої освіти, яке
затверджує керівник своїм наказом
- 8.Вимоги до строку
- За станом здоров'я у міру потреби протягом навчального

-

-

надання
адміністративної
послуги. А також до
строків здійснення
дій,
прийняття
рішень у процесі
надання
адміністративної
послуги
9.
Вичерпний
перелік підстав для
відмови у наданні
адміністративної
послуги
10.Опис результату,
який
повинен
отримувати
одержувач

11.Вимоги до посадових
осіб,
які
безпосередньо
надають послуги та їх
кваліфікація
12.Черговість
надання
послуги
у
випадку
перевищення попиту на
послугу над можливістю її
надання без очікувань, у
тому числі терміни і умови
очікування
надання
послуги
13.Особливості
надання
послуги особам похилого
віку та інвалідам
14.Порядок
подачі,
реєстрації і розгляду скарг
на недотримання стандарту
- 15. Інші вимоги

року; переведення на індивідуальну форму навчання може
відбуватися протягом навчального року, але не пізніше ніж
за 3 місяців до проведення річного оцінювання чи ДПА;
коли у класі учнів менше 5 осіб, то з початку навчального
року

Подача заяв пізніше 1 березня поточного року

Забезпечення права громадян на здобуття повної загальної
середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном
програмового матеріалу

Здійснюється педагогічними працівниками, які мають відповідну
педагогічну освіту
Відсутня

На загальних підставах
Порядок подачі, реєстрації скарг на неотримання стандарту
здійснюється у відповідності із Законом України «Про звернення
громадян», «Про інформацію».
-

