
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

«ЛІЦЕЙ №142 ІМЕНІ П’СРА ДЕ КУБЕРТЕНА» 
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

05.05.2021 м. Дніпро №36/2

Про організоване завершення 
2020-2021 навчального року

Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню 
освіту» освітній процес організовується в межах навчального року, гцо 
розпочинається у День знань -  1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів, 
наказу Міністерства освіти і 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», наказів Міністерства освіти і науки України: від 
14.07.2015 №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) 
загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», відповідно 
до 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)», з урахуванням вимог 
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, з метою забезпечення організованого 
завершення 2020-2021 навчального року, порядку переведення та випуску учнів

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до структури, визначеної наказом по ліцею від 25 серпня
2020 року № 1 18/1 «Про організований початок 2020-2021 навчального року» та 
рекомендацій листа Дніпровської міської ради Департаменту гуманітарної 
політики управління освіти від 30.04.2021 №7/1-142 «Щодо питань
організованого завершення 2020/2021 навчального року», завершити 2020-2021 
навчальний рік 27 травня 2021 року.

2. Педагогічним працівникам ліцею, класним керівникам:
2.1. Вжити заходів щодо виконання навчальних програм та засвоєння 

учнями змісту кожного навчального предмету.
2.2. Провести:
тематичні та підсумкові контрольні роботи, що передбачені навчальною 

програмою;



оцінювання навчальних досягнень учнів за II семестр з урахуванням 
результатів оцінювання у період дистанційного навчання.

2.3 Здійснити на основі семестрових або скоригованих оцінок річне 
оцінювання з предметів навчального плану до 31.05.2021, не раніше ніж через 
З дні після виставлення оцінювання за II семестр (з урахуванням часу, при 
необхідності, на вирішення спірних питань).

до 08 червня 2021р.
'2 :4 . Заповнити свідоцтва навчальних досягнень учнів 1 -  3-х класів в 2-х 

екземплярах, вручивши один -  батькам, а другий розмістити в особовій справі 
учня.

до 25 травня 2021 року
2.5. Відповідно до наказу МОН від 03 березня 2021 року № 273 «Про 

звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які 
завершують здобуття початкової та базової середньої освіти, у 2020/2021 
навчальному році», класнцм керівникам 4-х і 9-х класів у відповідних 
документах про освіту учнів зробити запис «звільнений(а)».

2.6. Завершити оформлення шкільної документації в 1-8, 10 класах до 
31.05.2021 року; 11 класів-до 07 червня 2021 року.

2.7. Свідоцтва про здобуття:
базової середньої освіти видати 15.06.2021 року; 
повної загальної середньої освіти видати 30.06.2021 року.

2.8. Ознайомити батьків та учнів з Законом «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)», здобувані освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої 
освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної 
підсумкової атестації. Водночас вони зберігають за собою право пройти її за 
власним бажанням за заявою директору школи. Про це йдеться у листі МОН 
щодо завершення 2020/2021 навчального року. Законодавством не передбачено 
вибіркове звільнення від проходження ДГІА (незалежно від її форми) з якогось 
одного чи кількох предметів. Так само закон не звільняє від проходження ЗНО 
здобувачів освіти, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2021 році.

2.9. Своєчасно надавати (у разі потреби) інформацію для коригування бази 
даних на виготовлення документів про освіту для випускників 9-х, 1 1-х класів

до 06.05.2021р.
2.10. Класним керівникам посилити контроль за дотриманням правил 

безпеки, Охорони життя і здоров’я під час проведення свята останнього дзвоника; 
провести інструктажі з техніки безпеки в літній період.

3. Заступникам директора з НВР Остроуменко А.О., Галіцькій С.П., 
Івановій С .А., Данюшиній Л.М.:

3.1. Розробити та затвердити заходи щодо організованого завершення 2020- 
2021 навчального року забезпечити їх неухильне виконання.

до 06.05.2021 р.



3.2. Провести інструктивно-методичну нараду з учителями щодо 
організованого закінчення 2020-2021 навчального року.

06.05.2021р.
3.3. Ознайомити вчителів з нормативними документами Міністерства 

освіти і науки України та інформувати батьківську громадськість з питань 
закінчення-2020-2021 навчального року.

3.4. Провести підсумкові контрольні роботи у 2020-2021 навчальному році 
з метою внутрішнього моніторингу якості освіти.

до 20.05.2021 р.
3.5. Здійснювати персональний контроль за нагородженням медалями, 

похвальними грамотами та листами, свідоцтвами з відзнакою відповідно до 
положення

травень-червень 2021р.
3.6. Забезпечити своєчасне корегування бази даних на виготовлення 

документів про освіту для випускників 9-х, 1 1-х класів
травень-червень 2021 р.

4. Заступникам директора з НВР Івановій С.А., Данюшиній Л.М.:
4.1. Неухильно дотримуватись збереження всіх форм контролю 

(фронтальних, контрольних, лабораторних, практичних робіт, екскурсій, тощо), 
визначених навчальними програмами; вимог до організації та проведення 
підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін 
згідно з графіками по ліцею.

1 (остійно
4.2. Здійснити контроль за виконанням навчальних програм в усіх класах 

з предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану.
до 21.05.2021р.

4.3. Провести засідання педагогічної ради по переведенню учнів до 
наступного класу.

26.05.2021р.
4.4. Оприлюднити рішення засідання педагогічної ради по переведенню 

учнів до наступного класу на шкільному офіційному веб-сайті.
до 31.05.2021р.

4.5. Узагальнити результати перевірки виконання навчальних планів 
учителями-предметниками, результати підсумкових контрольних робіт 
наказами.

до 07.06.2021р.
5. Заступнику директора Остроуменко А.О., педагогу-організатору 

Бугир Л .М.
5.1. Організувати роботу шкільного літнього табору відпочинку.

до 25.05.2021р.
5.2. Спланувати літнє оздоровлення дітей пільгових категорій та дітей, які 

знаходяться на обліку служби у справах дітей та внутрішньо шкільному обліку.
5.3. Інформувати департамент гуманітарної політики про стан літнього 

відпочинку.
червен ь-серпень



6. Заступнику директора Данюшиній Л.М.:
6.1. Здійснити зміни в режимі роботи педагогічних працівників, задіяних на

6.2. Організувати відпрацювання робочих годин вчителів, зайнятих в ЗНО 
згідно графіку, відповідно до тижневого навантаження

'6.3. Призначити комісію з перевірки класних журналів та комісію з 
перевірки правильності виставлення оцінок у додатки до документів про освіту

7. Заступнику директора з виховної роботи Біліченко С.П.:
7.1. Організувати Свято останнього дзвоника 27.05.2021 р. о 14.00, 

дотримуючись всіх карантинних обмежень:
- для 9-х, 1 1-х класів -  на шкільному подвір’ї;
- для всіх інших класів -  окремо в класних кімнатах.

ЗНО-2021
наказ, 20.05.2021 р.

до 20.05.2021р.

наказ, 31.05.2021р.

Відповідальні: класні керівники
8. Розмістити даний наказ на сайті ліцею.
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Л.В. Хмеленко


