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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

22.04.2020          № 154 

 

Про завершення 2019/2020 

навчального року у закладах 

загальної середньої освіти 

Чудейської ОТГ 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 №291 «Про 

внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 08.04.2020 №485 «Про внесення зміни до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року №406», листів 

Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 №1/9-213 «Щодо проведення 

підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального 

року»,  

1. Директорам закладів загальної середньої освіти Чудейської ОТГ: 

1.1. Забезпечити проведення підсумкового оцінювання та організованого 

завершення навчального року в умовах дистанційного навчання відповідно до 

структури, визначеної педагогічною радою  на початку навчального року, а також 

з урахуванням виконання календарно-тематичних планів. 

1.2. Провести  підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів, 

враховуючи очне навчання впродовж січня-березня та  результатів оцінювання з 

використанням технологій дистанційного навчання за другий семестр. 

1.3. Звільнити від державної підсумкової атестації учнів 4 та 9 класів 

(відповідно до наказу МОН від 30 березня 2020 року №463), на підставі рішення 

педагогічної ради, затвердженого наказом. У документах про освіту зробити 

запис «звільнений(а)»; 

1.4. З метою запобігання поширенню короновірусної хвороби (СОVID-19) 

утриматися від проведення масових заходів із залученням учасників освітнього 

процесу, пов’язаних з урочистостями з нагоди закінчення навчального року. 

1.5. Рекомендувати керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1.5.1. Завершити 2019/2020 навчальний рік не пізніше 1 липня 2020 р. 

 



1.5.2. Провести в онлайн режимі засідання педагогічних рад для 

прийняття рішень щодо проведення семестрового, підсумкового оцінювання 

учнів, внесення змін в річний план роботи, освітні програми, затвердження 

механізмів зарахування, відрахування та переведення учнів для здобуття повної 

загальної середньої освіти, графіків заповнення класних журналів, видачі 

свідоцтв про здобуття базової середньої освіти випускниками 9-х класів, 

завершення навчального року з урахуванням наявної епідеміологічної ситуації  

до 15.05.2020 р. 

1.5.3. Організувати для учнів 11 класів додаткові консультації з предметів, 

обраних для проведення ДПА у формі ЗНО після завершення карантинних 

обмежень з дотриманням чіткого регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки; 

1.5.4. Відтермінувати  прийом заяв та документів  для зарахування дітей 

до 1-го класу до завершення або послаблення карантинних заходів  до 31.05.2020 

р. 

1.5.5. Повідомити учнів та їх батьків про способи оцінювання, право на 

коригування, апеляцію семестрової та підсумкової оцінки з предметів та канал 

зв’язку, який буде використовуватися учителем до 18.05.2020 р. 

1.5.6. Оприлюднити на сайті закладу інформацію про профілі навчання в 

старшій школі, кількість майбутніх 10-х класів, 5-х класів ЗЗСО, графіків видачі 

свідоцтв про здобуття базової середньої освіти випускниками 9-х класів, рішення 

педагогічних рад щодо переведення учнів до наступних класів до 20.05.2020 р. 

1.5.7. Здійснити семестрове оцінювання учнів, які здобувають освіту за 

очною (денною), екстернатною формами з усіх предметів на основі тематичного 

оцінювання, отриманого учнями до 06.03.2020 р. та за період карантину до 

29.05.2020 р. 

1.5.8. Розробити індивідуальні навчальні плани щодо засвоєння 

пропущеного навчального матеріалу для учнів (вихованців), які з поважних 

причин не були охоплені дистанційним навчанням до 10.06.2020 р. 

1.5.9. Організувати роботу з дітьми, що навчаються за індивідуальним 

навчальним планом, у разі неможливості повернення учня (вихованця) до закладу 

освіти забезпечити освоєння ним пропущеного матеріалу у 2020-2021 

навчальному році до 01.07.2020 р. 

1.5.10. Здійснити підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів 

з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестр навчального 

року до 10.06.2020 р. 

1.5.11. Оформити свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, 

свідоцтв, табелів навчальних досягнень учнів до 15.06.2020 р. 

1.5.12. Завершити заповнення та надіслати у електронному вигляді 

свідоцтва досягнень учнів 1,2-х класів, табелі навчальних досягнень учнів 3-8-х, 

10-х класів з подальшим врученням оригіналу документа на початку нового 

навчального року до 01.07.2020 р. 

1.5.13. Прийняти педагогічними радами рішення щодо зарахування, 

відрахування та переведення учнів для здобуття повної загальної середньої освіти 

до 01.07.2020 р. 

1.5.14. Заповнення класних журналів (крім журналу обліку замін) 



здійснити після завершення карантину відповідно до календарно-тематичного 

планування згідно з розкладом на основі оцінювання навчання здобувачів освіти, 

зафіксованого вчителем (у зручний для нього спосіб) під час карантину. 

1.5.15. Скасувати у 2019-2020 навчальному році організацію роботи 

мовних табори та  таборів оздоровлення учнів початкових класів (з метою 

запобігання поширення короновірусної хвороби). 

1.5.16.  Опрацювати нормативні документи МОН: 
1) наказ МОН України № 463 від 30.03.2020 року «Про звільнення від 

проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують 

здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019-2020 

навчальному році» 

2) лист МОН України №1/9-173 від 23.03.2020 року «Щодо організації 

освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час 

карантину», 

3) лист МОН України №1/9-182 від 31.03.2020 року «Щодо організованого 

завершення 2019-2020 року та зарахування до закладів загальної 

середньої освіти», 

4) лист МОН України №1/9-201 від 08.04.2020 року «Щодо нагальних 

питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», 

5) лист МОН України №1/9-213 від 16.04.2020 року «Щодо проведення 

 підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 

навчального року». 

2. Методичній службі відділу освіти (Биндю Н.В.) спрямувати роботу 

шкільних методичних об’єднань вчителів предметників на забезпечення 

коригуючого навчання, збільшення часу на узагальнення та закріплення 

матеріалу за попередній рік та проведення вхідного оцінювання рівня знань учнів 

за 2019-2020 н.р. 

3. Розпорядження розмістити на сайті відділу освіти Чудейської 

сільської ради. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

провідного спеціаліста відділу освіти Кіфу О.К. 

 

 

Сільський голова                                                  А.Д.Піцул 
 

 

 

 


