
УКРАЇНА

Ч Е Р Н ІГ ІВ С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

від $ 0  2020 р. Чернігів №  ___________

Про організоване заверш ення  
2019/2020 навчального року у  
закладах загальної середньої освіти

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, та з метою 
забезпечення підсумкового оцінювання учнів і організованого завершення 
навчального року

н а к а з у ю :

1. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування, керівникам закладів загальної середньої освіти:

1) У межах академічної автономії, відповідно до частин третьої та 
четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», 
завершити навчальний рік відповідно до структури, визначеної закладом освіти 
на початку навчального року, а також з урахуванням виконання календарно- 
тематичних планів.

Рекомендована дата завершення навчального року 29 травня 2020 року.

2) Здійснити підсумкове оцінювання у 2019/2020 навчальному році з 
урахуванням результатів навчання до 12 березня 2020 року та тематичного 
оцінювання за другий семестр під час дистанційного навчання відповідно до 
листа М іністерства освіти і науки України від 16.04.2020 № 1/9-213 «Щ одо 
організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до 
закладів загальної середньої освіти».

Розробити графіки заповнення журналів, дотримуючись вимог 
карантинних обмежень.

3) Передбачити під час підготовки календарно-тематичного 
планування на 2020/2021 навчальний рік збільш ення навчального часу на 
узагальнення, закріплення навчального матеріалу за попередній рік та
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індивідуальну роботу з учнями, які з різних причин не були охоплені 
дистанційним навчанням у період карантину.

4) Взяти до уваги, що відповідно до наказу М іністерства освіти і науки 
України від ЗО березня 2020 року № 333/3416 учнів 4-х та 9-х класів у 
2019/2020 навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації (далі 
-  ДПА). У відповідних документах про освіту необхідно зробити запис 
«звільнений(а)».

5) Свідоцтва досягнень учнів 1, 2-х та 3-х класів, табелів навчальних 
досягнень учнів 3-8-х, 10-х класів заповнити класними керівниками після 
проведення семестрового та річного оцінювання та надіслати їх на електронну 
адресу.

6) Завершити процедуру оформлення свідоцтв про здобуття базової 
середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів не 
пізніше 15 червня 2020 року.

Розробити і затвердити графіки видачі випускникам 9-х класів свідоцтв 
про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання 
протиепідеміологічних вимог.

Учням, які продовжують навчання в закладі, вищезазначені документи 
направити в електронному вигляді.

7) Узагальнити питання завершення поточного навчального року: 
оцінювання, переведення учнів тощо шляхом проведення педагогічних рад у 
закладах загальної середньої освіти, в тому числі в умовах карантину в режимі 
онлайн.

8) Враховуючи рекомендації М іністерства освіти і науки України та з 
метою запобігання пош иренню короновірусної хвороби СОУГО-19, заборонити 
проведення масових заходів із залученням учасників освітнього процесу (свято 
останнього дзвоника та випускні вечори), попередньо узгодивши зазначене 
питання з педагогічними та батьківськими колективами.

9) Прийом документів, необхідних для зарахування до закладів 
загальної середньої освіти, здійснити відповідно до листа М іністерства освіти і 
науки від 31.03.2020 № 1/9-182 «Щ одо організованого завершення 2019/2020 
навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти».

Взяти до уваги, що медичні довідки, довідки про склад сім’ї тощо 
(оригінали документів) можуть бути надані до закладів освіти після закінчення 
карантинних обмежень.
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10) Відпрацю вати алгоритм завершення 2019/2020 навчального року,
відповідно до дію чої нормативної бази, врахувавши особливості кожного
навчального закладу.

Перелік чинної нормативної бази розміщено на сайті Управління освіти і 
науки за посиланням: «Завершення 2019/2020 навчального року (нормативна 
база)».

11) Взяти до уваги, що завершення 2019/2020 навчального року для 
учнів 11 класів, проведення ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання 
буде організовано відповідно до нормативних документів М іністерства освіти і 
науки України з даного питання.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О.Соронович.

М икола КОНОПАЦЬКИЙ


