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)
інформації, зазначеної в реєстраційній картці;

достовірність

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
встановленого строку реєстрації (перереєстрації);

після

завершення

5) неналежне оформлення документів, необхідних для реєстрації;
6) неможливість створення особливих (спеціальних) умов
проходження зовнішнього оцінювання відповідно до медичного висновку.

для

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).
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 медичного висновку, наданий особою
оригінал медичного висновку зберігається в регіональному центрі.

Особа, якій відмовлено в реєстрації або перереєстрації, усунувши
причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, до завершення
строку, відведеного для перереєстрації (дата визначається за відтиском
штемпеля відправлення на поштовому конверті), комплект реєстраційних
документів може надіслати до відповідного регіонального центру.
Особа, якій відмовлено в реєстрації (перереєстрації), може оскаржити
рішення регламентної комісії в спосіб, передбачений пунктами 2, 3 розділу VІІI
Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (Наказ
Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25) .
Якщо учасник ЗНО через певні причини не зможе взяти участь у
зовнішньому оцінюванні, то він повинен не пізніше ніж за п’ять тижнів до
початку проведення основної сесії ЗНО надіслати до відповідного
регіонального центру раніше отриманий Сертифікат і заяву про відмову в
реєстрації.

