
 

УКРАЇНА 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА МИРОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

«ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МИРОПІЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ» 

РОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

13033, смт. Миропіль, вул. Центральна,46, тел. (04146) 9-52-82,   

 

НАКАЗ 

05.05.2021                                                                                                  № 85-А 

 

Про організоване завершення 2020/2021 

навчального року 

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», частин 3 

та 4 статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу 

Міністерства освіти i науки України від 03.03.2021 № 273 «Про звільнення від 

проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття 

початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному 

році», листа Міністерства освіти i науки України від 27.04.2021 № 1/9-218 «Про 

організоване завершення 2020/2021 навчального року та реалізацію Закону 

України «Про внесення змін до Розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у 

зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (щодо окремих 

питань завершення 2020/2021 навчального року)», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS — CoV-2» (зі змінами від 22.03.2021), наказу 

МОН України № 1/9-218 «Про організоване завершення 2020 – 2021 

навчального року» 

НАКАЗУЮ  

1. Заступникам директора Клименко Ю. С., 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 28 травня. 

1.2. Максимально, за можливістю, забезпечити організацію виконання 

освітньої програми, навчальних планів. 



1.3. Дотримуватися графіку контрольних робіт та усних опитувань з 

метою недопущення перевантаження учнів і раціонального                                          використання часу. 

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

базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання 

протиепідеміологічних вимог. 

1.5. 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. 

1.6. Провести моніторинг зрізів знань учнів за ІІ семестр 2020 – 2021 н.р.  

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

              1.8. Перевести  учнів дев’ятих класів, які завершили здобуття базової 

середньої освіти, до десятого класу цього самого закладу загальної середньої 

освіти чи випустити із закладу загальної середньої освіти (за власною заявою (у 

разі досягнення повноліття) чи заявою одного з батьків, інших законних 

представників). 

              1.9. Вручити 28 травня 2021 року  учням дев'ятих класів, які завершили 

здобуття базової середньої освіти (незалежно від форми здобуття) та переводяться 

на наступний рік навчання чи випускаються із закладу загальної середньої освіти, 

свідоцтва про базову середню освіту, а учням, які за результатами річного 

оцінювання з усіх предметів, що вони вивчали у дев’ятому класі, мають результати 

навчання високого (10, 11, 12 балів) рівня, - свідоцтва про базову середню освіту 

з відзнакою. 

              1.10. Організувати видачу свідоцтв про здобуття повної загальної 

середньої освіти, у тому числі додатків до них із записом «звільнений(а)» у 

відповідній графі бланку додатку, здобувачам освіти, які не виявили бажання 

проходити ДПА – 26.06.2021 року. 
2. Педагогічним працівникам. 
2.1. Відповідально поставитися до виконання навчальних планів та 

програм з урахуванням наданої академічної свободи у виборі форм роботи                                                        

учнів. 

2.2. Навчальний процес 11-х класів запланувати до 14 травня, а з 17 

травня включити консультації з предметів, які випускники обрали для ЗНО  

2.3. Здійснити формувальне та підсумкове вербальне оцінювання учнів 1-

2-х та 3-х класів, тематичне, підсумкове та річне оцінювання учнів 4-10-х класів 

з урахуванням оцінок до 03 березня та поточних і тематичних оцінок, отриманих 

учнями під час дистанційного навчання та очного навчання з 05 травня 2021 року 

після послаблення карантинних обмежень. 

2.4. Подати для погодження наступну документацію. 

2.4.1. Інформацію про виконання навчальних планів та програм із 

зазначенням запланованих та виконаних видів робіт (контрольних, розвитку



мовлення, позакласного читання, практичних, лабораторних тощо) (до 14 

травня). 

2.5. Заповнити офіційну документацію (класні журнали, свідоцтва 

досягнень, табелі, свідоцтва про базову загальну середню освіту та повну 

загальну середню освіту тощо). 

2.6. Організувати, за потребою, на початку 2021 - 2022 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. 

              2.7. Класним керівникам 11-х класів Скурській Л.М. та Палажук К.А. 

інформувати повнолітніх здобувачів освіти або батьків, інших законних 

представників неповнолітніх здобувачів освіти, які планують пройти ДПА, про 

необхідність звернутися до керівника закладу із письмовою заявою про бажання 

проходити ДПА у формі ЗНО; заяву у довільній формі може бути подано до 

закладу освіти особисто або у відсканованому вигляді електронною поштою 

(кінцевий термін – 20.05.2021року). 

              3. 3 метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-

19) у 2020 - 2021 навчальному році свято «Останнього дзвоника» провести з 

дотриманням карантинних вимог; 

            10. Розмісти наказ на веб-сайті школи. 

            11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника з навчально-

виховної роботи Ю.С. Клименко. 

 
 

Директор КУ ОНЗ «Миропільська гімназія»                                   О.Б. Гуменюк 

 

 
 


