
НОВОВОРОНЦОВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА ЫН СТУПЕНІВ № 1 

Наказ

від 14.05.2020 року У&Л/Л/

Про проведення підсумкового 
оцінювання та завершення 2019/20 
навчального року у 
Нововоронцовській ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 1

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 16 
квітня 2020 року № 1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та 
організованого завершення 2019-2020 навчального року», рішення 
педагогічної ради (протокол № 9 від 13.05.2020 року),

наказую:
1. Завершити навчальні заняття у 1-11-х класах -  29 травня 2020 року з 
урахуванням календарно-тематичних планів на II семестр 2019-20 
навчального року.
2. Вчителям початкових класів та вчителям -предметникам:
2.1. Укласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань з 
метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання 
часу.
2.2. Провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів, 
враховуючи результати оцінювання, з використанням технологій 
дистанційного навчання за другий семестр.
2.3. 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 рік та планування подальшої 
роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, 
що вивчався учнями дистанційно.
2.4. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 
навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та 
закріплення навчального матеріалу за попередній рік.
2.5. Здійснити для учнів 1-2-х класів початкової школи формувальне та 
підсумкове оцінювання. Для учнів 3-4-х класів початкової школи, базової та 
профільної школи - поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, 
семестрове, річне) оцінювання.
2.6. Виставити Підсумкову оцінку за семестр з урахуванням результатів 
поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої 
діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його 
початку. Якщо з навчального предмета не передбачено тематичних 
підсумкових робіт, підсумкову оцінку виставити за результатами поточного



оцінювання. Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з 
об'єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення 
семестрової контрольної роботи.
2.7. Записати тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в 
умовах дистанційного навчання під час карантину, в класному журналі без 
зазначення дати їх проведення.
2.8. Виставити річне оцінювання з урахуванням результатів оцінювання за 
перший та другий семестри навчального року.
2.9. Відповідно до наказу МОН від ЗО березня 2020 року № 463, 
зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 
333/34616, учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від 
державної підсумкової атестації (далі - ДПА). У відповідних документах про 
освіту робиться запис «звільнений(а)».
3. Вчителям-предметникам:

3.1. Провести у вересні 2020 року обов’язкові види контролю з предметів, які 
не були проведені у зв’язку із дистанційним навчанням.
4. Класним керівникам:
4.1. Оформити свідоцтва досягнень та табеля навчальних досягнень учнів до 
05 червня 2020 року.
4.2. Оформити свідоцтва про здобуття базової середньої освіти до 12 червня 
2020 року.
4.3. Учням 1-8, 10 класів надіслати копії відповідних документів електронною 
поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у 
вересні 2020-2021 навчального року.
4.4. Сформувати списки учнів, які не були охоплені дистанційним навчанням 
та скласти графік відпрацювання навчального матеріалу учнями з 10.08.2020 
року.
5. Адміністрації закладу:
5.1. Не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, 
у тому числі останній дзвоник та випускний вечір у 2019-2020 навчальному 
році.
5.2. Затвердити графік видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про здобуття 
базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання 
протиепідеміологічних вимог.
6. Учні 11-х класів складають ДПА у формі зовнішнього незалежного 
оцінювання (далі - ЗНО) відповідно до Календарного плану підготовки та 
проведення ЗНО 2020 року зі змінами, внесеними на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2020 року № 480. У 
навчальному закладі ДПА може складатися лише у випадках, передбачених 
законодавством. Документи про здобуття повної середньої освіти учні 
отримують після проходження ДПА.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР 
Тирон В.М.

Директор


