
УКРАЇНА

БАХМАЦЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - III СТУПЕНІВ № 5

БАХМАЦЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

 05 травня 2020 року                        м. Бахмач                               № 45

Про організоване завершення 
2019-2020 навчального року

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні та з метою
забезпечення  підсумкового  оцінювання  учнів  і  організованого  завершення
навчального  року,  на  підставі   наказу  МОН України №463 від  30.03.2020
року,  наказу  Управління  освіти  і  науки  Чернігівської  ОДА  №151  від
30.04.2020,  листа МОН України №1/9-213 від 16.04.2020 року

Н А К А З У Ю:

1.  У межах академічної автономії, відповідно до частин третьої та четвертої
статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», завершити
навчальний  рік  29  травня  2020  року  відповідно  до  структури  визначеної
закладом освіти на початку навчального 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 

3. Затвердити  графік  заповнення  журналів,  дотримуючись  вимог
карантинних обмежень.

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



5.  Звільнити  учнів  4-х  та  9-х  класів  у  2019/2020  навчальному  році  від
державної  підсумкової  атестації.  У  відповідних  документах  про  освіту
необхідно зробити запис «звільнений(а)».

6.  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.

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

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

9.   Учням 9-х  класів,  які  продовжують навчання  в  закладі,  вищезазначені
документи направити в електронному вигляді.

10.  Узагальнити  питання  завершення  поточного  навчального  року:
оцінювання, переведення учнів тощо шляхом проведення педагогічної ради
( в умовах карантину в режимі онлайн).

11.   Узгодити  з  педагогічним  та  батьківським колективами  рекомендацію
Міністерства освіти і науки України заборонити проведення масових заходів
із залученням учасників освітнього процесу (свято останнього дзвоника та
випускні вечори) з метою запобігання поширенню короновірусної хвороби
СОVID-19.

12.  Прийом документів, необхідних для зарахування до закладів загальної
середньої освіти, здійснити відповідно до листа Міністерства освіти і науки
від  31.03.2020  М91/9-182  «Щодо  організованого  завершення  2019/2020
навчального  року  та  зарахування  до  закладів  загальної  середньої  освіти».
Медичні  довідки,  довідки  про  склад  сім’ї  тощо  (оригінали  документів)
можуть  бути  надані  до  закладів  освіти  після  закінчення  карантинних
обмежень.

13.  Завершення 2019/2020 навчального року для учнів 11 класів, проведення
ДПА  у  формі  зовнішнього  незалежного  оцінювання  буде  організовано
відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України з
даного питання.



14.  Підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) учнів в умовах
карантину  здійснити  віддалено  з  використанням  дистанційних  цифрових
технологій навчання незалежно від форми, за якою вони здобувають освіту
(дистанційної, екстернатної, педагогічного патронажу).

15.  Підсумкові  оцінки  за  семестр  виставити  з  урахуванням  результатів
поточного,  тематичного  оцінювання,  оцінювання різних  видів  мовленнєвої
діяльності,  отриманих учнями під  час  дистанційного  навчання  та  до  його
початку. 

16.  Учні,  які  не  мають  результатів  поточного  оцінювання  з  об’єктивних
причин,  можуть  бути  оцінені  за  результатами  проведення  семестрової
контрольної роботи.

17.  Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах
дистанційного навчання під час карантину, записувати  в класному журналі
без зазначення дати їх проведення.

18. Підсумкові контрольні роботи з навчальних предметів провести у вигляді:
тестових  завдань  (на  одній  з  платформ  Googleclassroom,  Naurok,
Google форми  та  інші  за  вибором  вчителя  та  з  урахуванням
можливостей учнів);
письмових  робіт  (у  текстовому  редакторі  Word або  в  зошитах  та
надсилати  вчителю  файли  з  виконаними  завданнями  електронною
поштою  або  в  один  із  месенджерів  (Viber,  Telegram,  Fasebook,
WatsApp тощо);
усних  форм  контролю  (усний  переказ,  читання,  напам’ять)  із
використанням відеоінструментів (Skype, Zoom, Viber).

19.  Результати  оцінювання  навчальних  досягнень  повідомляти  учням  в
індивідуальному  порядку  шляхом  використання  одного  із  засобів  зв’язку
(електронної пошти, месенджерів, смс-повідомлення). 

20.   Затвердити  графік  проведення  підсумкових  контрольних  робіт  за  ІІ
семестр для 3-4 класів та 5-11 класів. 

21.  Підсумкові  контрольні  роботи  для  учнів,  які  знаходяться  на
індивідуальній формі навчання (педагогічний патронаж), провести згідно  з
затвердженим графіком відповідного класу. 

22.  Підсумкові контрольні роботи для учнів, які знаходяться на екстернатній
формі  навчання,  провести  відповідно  до  затверджених  раніше  графіків
річного оцінювання.



Директор школи                                І.О.Оніщенко



Додаток 1
Графік проведення підсумкових контрольних робіт у 2-4 класах

№
з/п

Предмет
Класи /дата

3 4

1 Українська мова 15.05 19.05
2 Літературне читання 14.05 21.05
3 Англійська мова 19.05 20.05
4 Математика 20.05 14.05
5 Природознавство 21.05 15.05

Додаток  2
Графік проведення підсумкових контрольних робіт у 5-11 класах

№
з/п

Предмет
Класи /дата

5 6 7 8 9 10 11
1. Українська мова 14.05 19.05 20.05 15.05 18.05 22.05 21.05
2. Українська література 18.05 20.05 15.05 21.05 19.05 19.05 20.05
3. Англійська мова 19.05 22.05 21.05 18.05 20.05 21.05 19.05
4. Зарубіжна література 12.05 14.05 18.05 19.05 13.05 15.05 22.05
5. Історія України 12.05 13.05 19.05 20.05 14.05 18.05 15.05
6. Всесвітня історія - - 14.05 13.05 12.05 19.05 12.05
7. Основи правознавства - - - - 15.05 - -
8. Громадянська освіта - - - - - 14.05 -
9. Образотворче 

мистецтво 15.05 18.05 12.05 - - - -
10. Музичне мистецтво 15.05 14.05 13.05 - - - -
11. Мистецтво - - - 14.05 13.05 12.05 19.05
12. Математика 20.05 20.05 - - - - -
13. Алгебра - - 15.05 20.05 21.05 15.05 14.05
14. Геометрія - - 18.05 19.05 22.05 14.05 13.05
15. Природознавство 22.05 - - - - - -
16. Біологія - 19.05 21.05 22.05 18.05 20.05 14.05
17. Географія - 21.05 19.05 12.05 14.05 13.05 18.05
18. Фізика - - 15.05 21.05 19.05 18.05 20.05
19. Астрономія - - - - - - 13.05
20. Хімія - - 20.05 14.05 22.05 13.05 12.05
21. Трудове навчання 22.05 13.05 14.05 18.05 20.05 - -
22. Інформатика 21.05 18.05 13.05 22.05 15.05 21.05 18.05
23. Основи здоров’я 13.05 22.05 12.05 15.05 21.05 - -
24. Захист Вітчизни - - - - - 22.05 21.05
25. Фізична культура 13.05 21.05 22.05 15.05 12.05 12.05 15.05
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