
Н А К А З 

22.03.2021 року                                                                 № 61 

 

Про організоване завершення  

2020-2021 навчального року 

та проведення підсумкового  

оцінювання 

 Відповідно до статей 13, 17 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту»; пункту 3 розділу І, пункту 6 розділу ІV Положення про державну 

підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти (наказ 

Міністерства освіти і науки України  від 07.12.2018 р. № 1369,  зареєстрований 

у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 № 8/32979);  наказ МОН № 273 від 

03.03.2021 р. «Про звільнення від проходження ДПА учнів які завершують 

здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020-2021 н.р.»; та  

на виконання нормативних документів МОН України: 

Н А К А З У Ю : 

1. Завершити навчальний рік відповідно до структури, визначеної 

педагогічною радою (протокол №10 від 12.03.2021р), а також з 

урахуванням виконання календарно-тематичних планів   05.06.2021 р. 

2. Заступникам директора  

2.1.Укласти та затвердити гнучкий графік директорських контрольних 

робіт з профільних предметів за другий семестр (додаток 1,2). 

Оприлюднити дану інформацію на сайті ліцею. 

2.2.Здійснити відповідні перевірки виконання програм у 8-11 класах . 

 3. Здійснити підсумкове  оцінювання навчальних досягнень учнів у 2020-

2021 навчальному році з урахуванням результатів очного навчання у І 

семестрі, та результатів навчання з використанням дистанційних технологій у 

період карантинних обмежень. 

 4. Завершити оформлення ліцейної документації, зокрема заповнення 

класних журналів за 3 дні до закінчення навчального року. 



 5. Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань 

шляхом використання різних засобів обміну інформацією. 

 6. Звільнити від державної підсумкової атестації учнів  9 класів 

(відповідно до наказу МОН від 03 березня 2021 року №273), на підставі 

рішення педагогічної ради, затвердженого наказом. У документах про освіту 

зробити запис «звільнений(а)». 

 7. Вчителям іноземної мови організувати мовний табір для учнів 8-х 

класів з 7.06 -11.06.2021 року. Відповідальні: Коваль К.В.,Корнійчук О.В. 

 8. Кураторам 8 класів до 11.06.2021 оформити табелі успішності 

ліцеїстам та заповнити особові справи. 

 9. Кураторам 9 класів оформити свідоцтва про здобуття базової загальної 

середньої освіти до 05.06.2021 року. 

         10.Вручити свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти 

учням 9 класів  05.06.2021року. 

 11. Кураторам 10 класів організувати проведення виробничої практики з 

07.06-18.06.2021 року.  До 18.06.2021 оформити табелі успішності учням та 

заповнити особові справи. 

 12.  Вручити свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти 

учням 11 класів після проходження ДПА у строк визначений Міністерством 

освіти і науки України – 29.06.2021 року. 

 13. З метою подальшого впровадження експерименту щодо організації 

допрофільного навчання учнів 8-х класів та визначення профілів навчання 

учнів 10 класів на 2020-2021 навчальний рік та на підставі заяв батьків провести 

попередній розподіл учнів для  формування класів допрофільного та 

профільного навчання на наступний навчальний рік. 

  14. До 30.06.2020 року: 

 14.1 Ухвалити рішення педагогічної ради про переведення учнів 8-10 

класів до наступного класу. 

 14.2 Вчителям-предметникам під час календарно-тематичного 

планування на 2020-2021 навчальний рік передбачити збільшення 



навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за 

попередній рік. 

 14.3. За умови послаблення карантинних обмежень  під час 

коронавірусної хвороби (СОVID-19) у 2020-2021 навчальному році провести 

в ліцеї свято «Останнього дзвоника» 05.06.2021 року.  

     15. Провести перший етап вступної компанії до Житомирського 

обласного ліцею Житомирської обласної ради  23.06.2021року, а другий етап  

вступу- 25.08.2021року.                                                                                                                   

 16. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора з 

навчально-виховної роботи Левончук Н.О., Хотинську І.В., Рассохіну Л.Р. 

 17. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор ліцею                  (підпис існує)                           Л.В.Корінна 

         Виконавець           Левончук Н.О. 
З наказом ознайомлені: 

Рассохіна Л.Р.                                 Бондар С.П. 

Лознюк А.Л.        Зинюк Н.М,   

  Гамзв Б.В. 

Боровська- Карандюк І.А.     Боросюк О.М. 

Шевчук Л.М. 

Бобровницька І.В.      Денисюк В.К. 

Волощук Л.П.       Єфіменко О.К. 

Кондратюк О.М.      Миронович С.Б. 

Шевченко Н.А.       Шевчук А.В. 

Нечипорчук О.Є.      Глушенко М.В. 

Корнійчук О.В.       Преснякова Н.П. 

Коваль К.В.       Благодир О.В. 

Жуковець О.І.       Пантелєєв Ю.Г 

Єлісеєва В.В                        Томляк М.І. 

Лук′яненко Я.В.       Євдокимова Н.В. 

Гаврилюк М.О.       Яремчук Ю.В. 

Гнатюк Н.М.       Дубінчук І.М. 

Хотинська І.В.       Канарський Г.М. 

Опанасенко В.       Севастьянов Г.Є. 

Клименко О.А..                                    



 


