
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

08.05.2020                                                                                              № 76 

 

Про   організоване  завершення 

2019/2020  навчального  року  в 

закладах   загальної    середньої  

освіти Зачепилівського району 
 

Відповідно до пунктів 3 та 4 статті 10, пункту 4 статті 38 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту», Закону України від 17 березня 2020 

року 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)», 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 14.07.2015 № 762, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2015 за № 924/27369 

(із змінами) «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) 

загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», від 30.03.2020 

№ 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації 

учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої 

освіти, у 2019/2020 навчальному році», розпорядження голови Харківської 

обласної державної адміністрації від 08.05.2020 №221 «Про внесення зміни 

до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 березня 

2020 року № 131», розпорядження голови Зачепилівської районної державної 

адміністрації від 08.05.2020 № 74 «Про внесення зміни до розпорядження 

голови  районної державної адміністрації від 12 березня 2020 року № 40, 

враховуючи листи 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, н а к а з у ю: 

 



1. КЕРІВНИКАМ закладів загальної середньої освіти: 

1.1. Організувати освітній процес у закладах загальної середньої освіти 

відповідно до структури навчального року, визначеної освітньою програмою 

закладу освіти. 

1.2. У межах академічної автономії забезпечити виконання освітньої 

програми та  навчального плану.  

1.3. Планувати кількість, обсяг завдань та контрольних заходів з 

урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, 

ментальному та фізичному перевантаженню учнів. 

1.4. Провести підсумкове оцінювання за ІІ семестр з урахуванням 

результатів поточного, тематичного оцінювання, проведеного під час 

дистанційного навчання та до його початку. 

1.5. Ознайомити учнів з результатами оцінювання навчальних досягнень 

в індивідуальному порядку (дотримуючись конфіденційності), 

використовуючи різні засоби зв'язку. 

1.6. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та 

річного оцінювання навчальних досягнень учнів 3 (2) – 4-х класів (не пізніше 

ніж за 5 днів до закінчення навчального року) та учнів 5 – 11-х класів (не 

раніше ніж через 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу 

на вирішення спірних питань). 

       1.7. Річне оцінювання здійснити за результатами семестрового 

оцінювання, що проводиться у межах часу, визначеного навчальним планом 

закладу загальної середньої освіти. Річне оцінювання здійснити не пізніше 6 

робочих днів після завершення ІІ семестру.  

1.8. Згідно з чинним законодавством забезпечити переведення учнів до 

наступного класу та їх відрахування. 

1.9. Організувати 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. 

1.10. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 

2020/2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на 

узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік. 

Вересень 2020 року 

1.11. Видати накази щодо звільнення від проходження державної 

підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової 

середньої освіти у 2019/2020 навчальному році згідно з чинним 

законодавством. 

1.12. Забезпечити участь учнів 11-их класів у зовнішньому незалежному 

оцінюванні, яке відбудеться у терміни, визначені Міністерством освіти і 

науки України. 

1.13. Завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення 

класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення 

карантинних обмежень. 



1.14. Розробити і затвердити графіки видачі випускникам 9-х класів  

свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності 

дотримання протиепідеміологічних вимог. 

1.15. Учням 1-10-х класів, які не планують переходити в інший заклад 

освіти, надіслати скановані копії відповідних документів електронною 

поштою або в інший спосіб з подальшим врученням оригіналу документа у 

вересні 2020/2021 навчального року. 

До 15.06.2020 

1.16. Розглянути питання про проведення Свят останнього дзвоника та 

випускних вечорів на засіданнях педагогічних рад з урахуванням 

рекомендацій Міністерства науки і освіти України. 

                                                                              До 18.05.2020  

      2. Контроль  за виконанням даного наказу покласти на завідувача 

районним методичним кабінетом  відділу освіти,  культури,  молоді та спорту 

Бєляєву А.І. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

культури, молоді та спорту                                               Світлана ПАШКОВА 

 

 

 

 
 


