
 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від 19 травня 2020 року                               № 56-од 

 

Про організоване закінчення  

2019/2020 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”, наказів 

Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) від 30.03.2020 ро-

ку № 463 ,,Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації 

учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої ос-

віти, у 2019/2020 навчальному році”, від 06.04.2020 № 480 ,,Про внесення 

змін до Календарного плану підготовки та проведення в 2020 році зовнішньо-

го незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти”, листів МОН України від 31.03.2020 № 1/9-182 

,,Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахуван-

ня до закладів загальної середньої освіти”, від 16.04.2020 № 1/9-213 ,,Щодо 

проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-

2020 навчального року”, наказу управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 12.05.2020 року № 76-од «Про організоване 

закінчення 2019/2020 навчального року» та з метою організованого 

завершення 2019/2020 навчального року 

 

НАКАЗУЮ: 

1.Завершити 2019/2020 навчальний рік у терміни відповідно до ст. 10 Закону 

України ,,Про повну загальну середню освіту”. 

2.Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Здійснити річне оцінювання учнів із врахуванням навчальних досягнень 

за період з 01.09.2019 до 11.03.2020 та під час запровадження карантинних 

заходів, при умові, що у закладі освіти забезпечено використання дистанцій-

них технологій відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвер-

дженого наказом МОН України від 25.04.2013 № 466. 

2.2. Завершити оформлення шкільної документації після послаблення каран-

тинних заходів або відповідно до складених графіків роботи педагогічних 

працівників безпосередньо на робочих місцях у закладах освіти. 

https://osvita.ua/legislation/law/2232/


2.3. Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, свідоцтва досягнень, та-

белі навчальних досягнень учнів оформити не пізніше 15.06.2020. 

2.4. Врахувати вимоги наказу МОН України від 30.03.2020 № 463 ,,Про звіль-

нення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершу-

ють здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 

навчальному році”. 

2.5. Учням 1-8, 10-х класів, які не планують навчатися в іншому закладі осві-

ти, надіслати копії відповідних документів електронною поштою або в інший 

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

навчального року. 

2.6. Учням 1-8, 10-х класів, які продовжуватимуть навчання в інших закладах 

освіти, видати документи з врахуванням карантинних заходів. 

2.7. З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 

2019/2020 навчальному році не проводити масові заходи із залученням учас-

ників освітнього процесу, у тому числі свята „Останнього дзвоника” та уро-

чистостей з нагоди отримання документів про освіту. 

3.Методичному кабінету відділу освіти (Сакевич Г. Р.)  

3.1.Розробити та розмістити на сайті відділу освіти методичні рекомендації 

щодо проведення підсумкового річного оцінювання навчальних досягнень 

учнів в умовах дистанційного навчання та методичні рекомендації щодо 

оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів. 

3.2.Провести онлайн-наради із педагогічними працівниками відповідних 

категорій щодо завершення навчального року. 

4.Консультанту-психологу Мельник С. І. розробити та розмістити на сайті 

відділу освіти методичні рекомендації щодо підсумкового оцінювання учнів, 

які здобувають освіту за індивідуальною формою навчання. 

5.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

Світлана Кульбаба 

 

 

 

 



 

 

 

 


