Інструкція щодо заповнення заяви-реєстраційної картки особи, яка проживає
або навчається за кордоном
Увага! Оформлення заяви-реєстраційної картки здійснюється
українською мовою
1. Оформіть частину «Заява».
У реквізитах заяви вкажіть назву відповідного регіонального центру
оцінювання якості освіти, прізвище й ініціали його директора, своє прізвище (у
родовому відмінку) та ініціали.
Власноруч напишіть заяву, в якій Ви повинні засвідчити бажання бути
зареєстрованим для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, факт
ознайомлення із правами та обов'язками абітурієнта, дати згоду на обробку
персональних даних у процесі проведення зовнішнього оцінювання та
використання їх під час вступу до вищих навчальних закладів.
Орієнтовний текст заяви
Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному
оцінюванні 2013 року.
З Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2013 році,
правами та обов 'язками абітурієнта ознайомлений (-а).
Не заперечую щодо внесення моїх персональних даних до бази даних
абітурієнтів, а також їхнього використання в процесі проведення зовнішнього
оцінювання та вступу до вищих навчальних закладів України.
У відповідних місцях зазначте дату написання заяви та поставте особистий
підпис.
2. Заповніть частину «Реєстраційна картка» друкованими літерами. Для
цього у спеціально відведених місцях укажіть:
2.1. Прізвище, ім'я, по батькові.
2.2. Назву, серію та номер документа, що засвідчує особу.
2.3. Дату народження.
2.4. Адресу в Україні, на яку Вам буде надіслано Сертифікат
зовнішнього незалежного оцінювання та запрошення-перепустку для участі в
зовнішньому незалежному оцінюванні.
Увага! Розподіл абітурієнтів між пунктами тестування буде
здійснюватися з урахуванням указаної Вами адреси.
Якщо можливості вказати адресу в Україні немає, то зазначте адресу
відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Отримати
вищезазначені документи Ви зможете в цьому регіональному центрі оцінювання
якості освіти.
2.5. Електронну адресу, на яку Вам буде надіслано повідомлення про
результати реєстрації.
2.6. Рік отримання документа про повну загальну середню освіту.
2.7. Перелік предметів і мову, якою Ви бажаєте скласти тести
(українська, кримськотатарська, молдовська, польська, російська, румунська,
угорська).

Увага! Тест із світової літератури можна скласти українською або
російською мовою.
Здійснюючи вибір мови для складання тестів, зверніть увагу на те, що під
час проходження зовнішнього незалежного оцінювання Ви отримаєте тестовий
зошит, перекладений мовою, указаною в заяві-реєстраційній картці. Тестовий
зошит із цього ж предмета, укладений українською мовою, у такому разі не
надається.
2.8. Мову, якою необхідно здійснити переклад інформаційного
бюлетеня «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2013 рік» (кримськотатарська,
молдовська, польська, російська, румунська, угорська).
2.9. Дату видачі та номер висновку закладу охорони здоров'я про
необхідність створення особливих (специфічних) умов для проходження
зовнішнього незалежного оцінювання (заповнюють особи, які мають
захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження тестувань).
3. Уважно перевірте дані, зазначені Вами в заяві-реєстраційній картці.
Якщо виявили помилки, то роздрукуйте та заповніть її повторно.
4. Наклейте дві власні фотокартки для документів розміром 3x4 см у
спеціально відведених місцях.

