РЕЄСТРАЦІЯ
Щоб досягти мети,
потрібно, насамперед, іти

ЧИТАЛИ, ЧУЛИ, ЗНАЄМО!

Ми, учні випускного класу (групи),
бажаємо у 2015 році вступати до вищих навчальних закладів України, ознайомилися з
Правилами прийому обраного ВНЗ, визначилися з переліком предметів (не більше чотирьох) і
рівнем складності
ЗНАЄМО, що термін реєстрації для участі у ЗНО з 05.01.2015 до 20.02.2015
ОФОРМЛЯЄМО реєстраційну картку самостійно, відкривши сторінку «Реєстрація –
2015» на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (http://testportal.gov.ua),
або звертаємося за консультаційною та технічною допомогою
до свого навчального закладу

ДПА з української мови проводиться у формі ЗНО
Реєстрація на ЗНО з української мови і літератури є обов’язковою для усіх випускників
 ПАМ’ЯТАЄМО, що текст заяви вписуємо власноруч, ставимо свій підпис та дату
оформлення реєстраційної картки, дві однакові фотокартки 2014/2015 року
розміром 3х4 см (на документи) вклеюємо у визначені місця
ПОДАЄМО до свого навчального закладу сформований комплект документів:
 реєстраційну картку;
 копію паспорта громадянина України, а у разі відсутності – копію свідоцтва про
народження для тих, хто народився після 01 вересня 1998 року
ПАМ’ЯТАЄМО, що всі копії документів повинні мати напис: Згідно з оригіналом (без лапок),
особистий підпис, ініціали та прізвище, дату засвідчення копії
ЗНАЄМО, що отримаємо реєстраційне повідомлення учасника, СЕРТИФІКАТ зовнішнього
незалежного оцінювання та інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2015 рік»
у своєму навчальному закладі
ВНЕСЕННЯ ЗМІН
Зміни до реєстраційних даних вносимо через інформаційну сторінку (http://testportal.gov.ua)
Повторно роздруковуємо контрольно-інформаційний лист і реєстраційну картку.
Самостійно надсилаємо (а/с №86, м.Київ, 02192) нову реєстраційну картку та отриманий раніше
Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, у разі зміни персональних даних або відомостей
про місце навчання – документ, що підтверджує ці зміни
 зміни рівня складності завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури можна
вносити до 06 березня 2015 року
 зміни до реєстраційних даних можна вносити лише до 01 квітня 2015 року
Дата відправлення визначається за відтиском поштового штемпеля на конверті





ЗНАЄМО, що не будемо зареєстровані для проходження ЗНО, якщо:
надамо не всі документи, необхідні для здійснення реєстрації;
неналежно оформимо заяву-реєстраційну картку;
зазначимо в реєстраційній картці недостовірні дані;
подамо заяву після 20 лютого 2015 року

Нам відомі телефонні номери Київського регіонального центру
044-360-70-04, 044-361-42-17, e-mail: zp@kievtest.org.ua

РЕЄСТРАЦІЯ
ЧИТАЛИ, ЧУЛИ, ЗНАЄМО!



Наші підписи під цим текстом ні до чого нас не зобов’язують, а тільки свідчать про
ознайомлення з наведеною інформацією

СПИСОК учнів _____ класу (групи)
_______________________________________________________________________________
(назва навчального закладу)

___________________________ району/міста __________________________________ області
Увага! Скан-копію сторінки з підписами учнів просимо повернути
на e-mail: krczno@ukr.net до 15 лютого 2015 року
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Класний керівник (куратор групи) _________________________
Директор НЗ ___________________________________________

Підпис

