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№49-ОД

Про організоване завершення
2019-2020 навчального року
Керуючись ч.3 та 4 ст.10 Закону України «Про повну загальну середню
освіту», листом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 року
№1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого
завершення 2019-2020 навчального року»,
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
1.1. Завершити 2019-2020 навчальний рік відповідно до структури,
визначеної закладом освіти на початку навчального року, а також
з урахуванням виконання календарно-тематичних планів.
1.2. Продовжити організацію освітнього процесу в умовах
дистанційного навчання до завершення навчального року.
1.3. Організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання, у
тому числі планування кількості та обсягу завдань, контрольних
заходів
з
урахуванням
принципу
здоров’язбереження,
запобігаючи
емоційному,
ментальному
та
фізичному
перевантаженню учнів.
1.4. Завершити оформлення шкільної документації, зокрема
заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення
щодо послаблення карантинних обмежень та згідно з чинним
законодавством.
1.5. Мінімізувати кількість звітної документації з питань організації
дистанційного навчання учнів, яку мають подавати вчителі.
1.6. Розробити графік перевірочних робіт та усних опитувань для
учнів 1-11 класів.
1.7. Сприяти організації проведення відеоуроків вчителями закладу
освіти.
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2.

Провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень
учнів, враховуючи результати оцінювання з використанням
технології дистанційного навчання за другий семестр.
Організувати на початку 2020-2021 навчального року в 2-11-х
класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою
діагностування рівня навчальних досягнень за попередній рік та
планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та
закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями
дистанційно.
Передбачити під час календарно-тематичного планування на
2020-2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу
на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за
попередній рік.
Не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього
процесу, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори.
Оформити свідоцтва про здобуття базової середньої освіти,
свідоцтва досягнень, табелі навчальних досягнень 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 18, 10-х класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти,
надсилати копії відповідних документів електронною поштою
або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа
у вересні 2020-2021 навчального року.
Сформувати проект мережі класів на 2020-2021 навчальний рік
та подати до відділу освіти до 01.07.2020 року.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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Згідно з оригіналом
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