
Відділ освіти Марганецької міської ради 

Марганецька гуманітарна гімназія ім. Т. Шевченка 
 

НАКАЗ 
 

29.04.2020           № 41-о 
 

Про порядок закінчення  

2019/2020 навчального року  
 

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10, частини четвертої 

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

переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до 

наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі 

досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України від 17.03.2015 № 

306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 

354/26799», 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»,наказу відділу освіти 

Марганецької міської ради від 28 квітня 2020 року № 112 « Про організоване 

завершення 2019-2020 навчального року», з метою створення належних умов у 

закладі освіти, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 

2019/2020 навчального року, здійснення контролю за виконанням освітніх 

програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників шкіл І, 

ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Білоус Т.Д., 

Тріленку С.М.: 

1.1. Організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання  

відповідно до структури навчального року, визначеною педагогічною радою 

закладу освіти, у межах часу, передбаченого освітньою програмою, 

відповідним навчальним планом закладу освіти. 

 1.2. Спланувати підсумкове оцінювання, визначивши кількість та обсяг 

завдань, контрольних заходів з урахуванням принципу здоров’язбереження, 

запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів. 



1.3. Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань 

шляхом використання різних засобів обміну інформацією. 

1.4. Організувати проведення окремих дистанційних консультацій для 

учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції. 

1.5. Укласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань 

з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання 

часу. 

1.6. Провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів, 

враховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного 

навчання за другий семестр. 

1.7. Забезпечити  організацію виконання освітньої програми, навчального 

плану та освітнього  процесу.  

1.8. В умовах карантину та після його завершення вжити заходів щодо 

додержання вимог державних стандартів загальної середньої освіти та 

засвоєння учнями змісту кожного навчального предмета (інтегрованого курсу), 

використовуючи при цьому під час карантину технології дистанційного 

навчання, та за рахунок ущільнення вивчення відповідного матеріалу після 

завершення карантину з організацією повторення окремих тем на початку 

наступного навчального року. 

1.9. Видати накази щодо звільнення від проходження державної 

підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової 

загальної середньої освіти  у 2019/2020 навчальному році згідно з чинним 

законодавством. 

1.10. Завершити 2019/2020 навчальний рік відповідно до структури, 

визначеної на початку навчального року, з урахуванням виконання календарно-

тематичних планів. 

1.11. Завершити оформлення шкільної документації (класні журнали, 

свідоцтва досягнень, табелі,  додатки до свідоцтв про здобуття базової 

середньої освіти та повної загальної середньої освіти тощо) після прийняття 

Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень. 

1.12. 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. 

1.13. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 

2020/2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення 

та закріплення навчального матеріалу за попередній навчальний рік. 

1.14. Згідно з чинним законодавством забезпечити переведення учнів до 

наступного класу та відрахування. 

1.15. Забезпечити оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої 

освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів. 

не пізніше 15 червня 2020 року  



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

свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності 

дотримання протиепідеміологічних вимог. 

1.17. Надіслати копії відповідних документів електронною поштою або в 

інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020/2021 

навчального року учням 1-8-х та 10-х класів, які не планують навчатися в 

іншому закладі освіти. 

1.18. Надіслати до відділу освіти інформацію про випускників, які 

нагороджуються золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та 

срібною медаллю «За досягнення у навчанні». 

Після отримання офіційних відомостей  

про результати ДПА від УЦОЯО 

1.19. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної 

підсумкової атестації учнів 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до 

відділу освіти.  

                                       Після отримання офіційних відомостей  

про результати ДПА від УЦОЯО 

1.20. Здійснювати контроль за виконанням Державного стандарту 

початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.04.2011 № 462, від 21.02.2018 № 87, Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України 23.11.2011 №1392 (зі змінами). 

1.21. Рішення про нагородження претендентів золотою та срібними 

медалями приймати на спільному засіданні педагогічної ради та ради закладу 

освіти, оформляти наказом керівника та здійснювати відповідно до наказу 

МОН України від 17.03.2015 №306 «Про затвердження Положення про золоту 

медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у 

навчанні», зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 

354/26799. 

1.22. Надати до відділу освіти клопотання про нагородження золотою та 

срібною медаллю осіб, які будуть нагороджені за рішенням відділу освіти 

Марганецької міської ради (розділ ІІІ Положення про золоту медаль «За високі 

досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»).  

1.23. Забезпечити інформування батьків, учнів випускних класів, 

громадськості з питань закінчення навчального року та вручення документів 

про освіту. 

2. Провести інструктивні наради з учителями-предметниками, класними 

керівниками з питань закінчення 2019-2020 навчального року, заповнення 

додатків до свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти, додатків 

до свідоцтв про здобуття базової середню освіту відповідно до рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України . 

До 03.06.2020 р. 

3. Провести в онлайн-режимі засідання педагогічної ради гімназії з 

питань закінчення навчального року за участю представників піклувальних рад 

та батьківської громадськості.: 



- переведення учнів 1–4 класів – 3 червня; 

- переведення учнів 5–8, 10 класів – 3 червня; 

- переведення учнів 9-х класів – 3 червня; 

- відрахування учнів 9-х класів , які зараховані до іншого закладу освіти 

для здобуття повної загальної середньої освіти; 

- відрахування учнів 11-го класу – після отримання офіційних відомостей  

                                               про результати ДПА від УЦОЯО. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор         Н.В.Березицька 

 

 

 
 


