ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ. 2016 рік

Відмова в реєстрації або перереєстрації
1. Підставами для прийняття рішення про відмову в реєстрації (перереєстрації) для участі в
зовнішньому оцінюванні є:
1) вимога особи щодо внесення інформації до реєстраційних даних, не передбаченої Порядком
реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (наказ Міністерства
освіти і науки України 11 грудня 2015 року № 1278);
2) ненадання особою документів, що підтверджують достовірність інформації, зазначеної в
реєстраційній картці;
3) надання особою недостовірної інформації;
4) подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має
права на реєстрацію для участі в зовнішньому оцінюванні;
5) відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації
(перереєстрації);
6) неналежне оформлення документів, необхідних для реєстрації;
7) неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього
оцінювання відповідно до висновку, виданого закладом або органом охорони здоров’я.
Рішення регламентної комісії про відмову в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні
через неможливість створення особливих (спеціальних) умов є підставою для участі в
конкурсному відборі осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до
вищих навчальних закладів за результатами вступних іспитів (екзаменів) з конкурсних
предметів у вищому навчальному закладі.
2. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації (перереєстрації) особі рекомендованим
листом надсилаються:
1) витяг із протоколу регламентної комісії, у якому зазначено причину відмови;
2) документи, надіслані нею для реєстрації (перереєстрації);
3) реєстраційна картка (без частини, що містить заяву).
Заява про участь у зовнішньому оцінюванні, а також копії документів, надісланих особою для
реєстрації, зберігаються в регіональному центрі.
У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації у зв’язку з неможливістю створення
особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до висновку,
виданого закладом або органом охорони здоров’я, наданий особою оригінал висновку зберігається в
регіональному центрі.
3. Особа, якій відмовлено в реєстрації або перереєстрації, усунувши причини, що стали
підставою для прийняття такого рішення, до завершення строку, відведеного для перереєстрації (до
18 брезня 2016 року) (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому
конверті), може надіслати до регіонального центру комплект реєстраційних документів.
4. Відмова заявнику в реєстрації (перереєстрації) для участі в зовнішньому оцінюванні може
бути оскаржена шляхом подання відповідної заяви до регламентної комісії. Прийом таких заяв
здійснюється протягом чотирнадцяти календарних днів з дня завершення реєстрації
(перереєстрації).
5. Особа може оскаржити рішення регламентної комісії, прийняте щодо неї, шляхом подання
заяви до апеляційної комісії не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту отримання рішення,
що оскаржується.
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