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НАКАЗ 

 28.04.2020 р.                                                                                              № 87-А 

 

Про організоване завершення 2019/2020 навчального року,  

проведення підсумкового оцінювання  

та зарахування до закладу освіти 

 
 

 Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10, частини четвертої 

статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказів 

Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження 

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», 

від 30.03.2020  «Про звільнення від проходження державної підсумкової 

атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної 

середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році», на виконання  листів 

Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154 «Про 

рекомендації щодо організації роботи закладів освіти під час карантину», від 

23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти під час карантину», від 31.03.2020 № 1/9-182 «Щодо 

організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до 

закладів загальної середньої освіти», від 16.04.2020 № 1/9-213 «Щодо 

проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 

навчального року», з метою організованого завершення 2019/2020 навчального 

року, розпорядження селищного голови від 24 квітня 2020 р. № 27 «Про 

організоване завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до 

закладів загальної середньої освіти громади», у межах академічної автономії 

відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», на підставі рішення педагогічної ради від 24. 04. 

2020 р. (протокол № 9) 

  

НАКАЗУЮ: 

1. Заступникам директора Яцковій І. В., Гуменюк О. Б., Рожко К. Л. та 

завідуючій Колодяжненською філією Бабіч І. М. 

1.1. Організувати завершення освітнього процесу у закладі відповідно до 

структури навчального року, визначеною освітньою програмою – до 29 травня. 

1.2. Максимально, за можливістю, забезпечити  організацію виконання 

освітньої програми, навчальних планів. 



1.3. Укласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних 

опитувань з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального 

використання часу. 

1.4. Мінімізувати кількість звітної документації з питань організації 

дистанційного навчання, яку мають подавати вчителі. 

1.5. Укласти графік видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про здобуття 

базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання 

протиепідеміологічних вимог. 

1.6.  Організувати прийом документів, необхідних для зарахування до 

першого класу, дозволивши прийом  документів та їх копій  щодо зарахування 

до школи   у електронному вигляді, з 30 квітня по 31 травня 2020 року з 

можливістю відтермінувати даний процес, за потребою, до послаблення урядом 

карантинних обмежень; наказ про зарахування учнів до першого класу після 

завершення терміну прийому документів оприлюднити на сайті закладу. 

1.7. Моніторинг зрізів знань учнів за ІІ семестр 2019 – 2020 н.р. 

перенести на наступний навчальний рік після повторення, узагальнення та 

систематизації матеріалу, опрацьованого під час карантину (вересень – 

жовтень). 

1.8. Не організовувати проведення масових заходів із залученням 

учасників освітнього процесу, у тому числі Свято останнього дзвінка та 

випускний вечір. 

1.9. Скасувати  навчальну практику для учнів 5-8-х, 10-х класів. 

2. Педагогічним працівникам. 

2.1. Відповідально поставитися довиконання навчальних планів та 

програм з урахуванням наданої академічної свободи у виборі форм роботи 

учнів та сервісів для налагодження зворотнього зв’язку із ними. 

2.2. Навчальний процес 11-х класів запланувати до 29 травня, 

включаючи консультації з предметів, які випускники обрали для ЗНО в онлайн-

режимі або очно після послаблення урядом карантинних заходів; корекцію 

планів у зв’язку з дистанційним проведенням навчально-польових зборів 

здійснити відповідно, після наказу про їх проведення. 

2.3. Здійснити формувальне та підсумкове вербальне оцінювання учнів 

1-2-х класів, тематичне, підсумкове та річне оцінювання учнів 3-10-х класів з 

урахуванням оцінок до 12 березня та поточних і тематичних оцінок, отриманих 

учнями під час дистанційного навчання (якщо учні не виконували завдання 

самостійно у період карантину, вжити усіх можливих заходів з налагодження 

комунікації з ними індивідуально та з батьками та відповідно оцінити таких 

учнів). 

2.4. Подати для погодження наступну документацію.       

2.4.1. Графіки проведення контрольних робіт із зазначенням 

синхронності чи асинхронності виконання та використаних ресурсів (до 30 

квітня). 

2.4.2. Інформацію про виконання навчальних планів та програм із 

зазначенням запланованих та виконаних видів робіт (контрольних, розвитку 



мовлення, позакласного читання, практичних, лабораторних тощо) (до 15 

травня). 

2.5. Заповнення офіційної документації (класних журналів, свідоцтв 

досягнень, табелів, свідоцтв про базову загальну середню освіту та повну 

загальну середню освіту тощо тощо) перенести на період, коли урядом будуть 

послаблені умови карантину (графік роботи з журналами з дотриманням 

протиепідеміологічних умов буде складено пізніше, з урахуванням термінів про 

видачу табелів та свідоцтв учнів 1 – 10-х класів до 15 червня). 

 2.6. Організувати, за потребою, на початку 2020/2021 навчального року 

в 2-11-х класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування 

рівня навчальних досягнень учнів за попередній навчальний рік та планування 

подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального 

матеріалу, що вивчався учнями дистанційно. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

 

 

Директор ОНЗ                                                        С.В. Власюк 

 
 

 


