
Житомирський обласний спортивний ліцей  Житомирської обласної ради 

НАКАЗ 

11. 04. 2022  року                                                       №  82 

 

Про організоване завершення  
2021-2022 навчального року 
та проведення підсумкового  
оцінювання в умовах воєнного стану 
 

 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);  наказу МОН № 232 від 
28.02.2022 р. «Про звільнення від проходження ДПА учнів, які завершують 
здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021-2022 н.р.», 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних 
гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного 
стану», наказу МОН України від 28.02.2022р №274 «Про деякі питання 
організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах 
воєнного стану в Україні» 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 №6 від 24.02.2022р), а також з урахуванням 
виконання календарно-тематичних планів  31.05.2022 р. 

2. Заступникам директора:  

2.1. забезпечити виконання освітніх програм, навчальних програм та 
навчального плану за рахунок ущільнення навчального матеріалу, організації 
самостійної навчальної діяльності учнів, додаткових консультацій з 
використанням технологій дистанційного навчання тощо;                                                                                                                             

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

 3. Вчителям-предметникам: 

        3.1. внести відповідні зміни до календарно-тематичного планування з 
предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану ліцею для 



забезпечення якісного виконання програм без урахування показників з 
кількості днів; 

         3.2. здійснити семестрове оцінювання за ІІ семестр  за результатами 
тематичного, поточного (отриманого учнями під час очного, змішаного або 
дистанційного навчання), враховуючи всі оцінки, які отримав учень упродовж 
всього семестру незалежно від місця навчання ( у закладі де навчався, у будь 
якій іншій школі, де тимчасово навчався або екстернат); 

         3.3дійснити підсумкове  оцінювання навчальних досягнень учнів у 2021-
2022 навчальному році з урахуванням результатів очного навчання у І, ІІ 
семестрах та результатів навчання з використанням дистанційних технологій у 
період карантинних обмежень та воєнного стану; 

         3.4. надати можливість учням здійснити річне оцінювання до початку 
нового навчального року у разі відсутності результатів річного оцінювання. 

        4. Практичному психологу ліцею Сірик О.О.: 

         4.1. організувати діагностичну роботу з ліцеїстами; 

         4.2. забезпечити надання психологічної підтримки ліцеїстам, які мають 
підвищений рівень тривожності.  

 5. Завершити оформлення ліцейної документації, зокрема заповнення 
класних журналів, табелів успішності, особових справ  за 3 дні до закінчення 
навчального року. 

 6. Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань 
шляхом використання різних засобів обміну інформацією. 

 7. Звільнити від державної підсумкової атестації учнів  9 та 11 класів 
(Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в 
сфері освіти» від 24.03.2022р № 2157-ІХ; наказ МОН України від 28.02.2022р 
№232 «Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів, які 
завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021-
2022 навчальному році»), на підставі рішення педагогічної ради, затвердженого 
наказу. У документах про освіту зробити запис «звільнений(а)». 

 8. Вчителям іноземної мови  скасувати проведення мовного табору для 
учнів 8-х класів з 14.06 -17.06.2022 року.  

 9. Кураторам 8 класів до 31.05.2022 оформити табелі успішності ліцеїстам 
та заповнити особові справи. 

 10. Кураторам 9 класів оформити свідоцтва про здобуття базової 
загальної середньої освіти до 31.05.2022 року. 



         11. Вручити свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти 
учням 9 класів  з урахуванням термінів надходження бланків до освітнього 
закладу. 

 12. Кураторам 10 класів скасувати проведення виробничої практики з 
14.06-24.06.2022 року.  До 31.05.2022 оформити табелі успішності учням та 
заповнити особові справи. 

 13. Кураторам 11 класів оформити та вручити свідоцтва про здобуття 
повної загальної середньої освіти з урахуванням  термінів надходження бланків 
до освітнього закладу. 

 14. З метою подальшого впровадження допрофільного навчання учнів 8-х 
класів та визначення профілів навчання учнів 10 класів на 2022-2023 
навчальний рік та на підставі заяв батьків провести попередній розподіл учнів 
для  формування класів допрофільного та профільного навчання на наступний 
навчальний рік до 20.05.2022р. 

  15. До 31.05.2022 року: 

 15.1. Ухвалити рішення педагогічної ради про переведення учнів 8-10 
класів до наступного класу та випуск 9-х та 11-х класів. 

 15.2. Вчителям-предметникам під час календарно-тематичного 
планування на 2022-2023 навчальний рік передбачити збільшення навчального 
часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік. 

 15.3. За умови послаблення карантинних обмежень  під час 
коронавірусної хвороби (СОVID-19) та скасування режиму воєнного стану у 
2021-2022 навчальному році провести в ліцеї свято «Останнього дзвоника» 
31.05.2022 року.  

     16. Провести перший етап (онлайн)  вступної компанії до Житомирського 
обласного спортивного ліцею Житомирської обласної ради  10.06.2022 року, а 
другий етап  вступу (онлайн) - 20.08.2022 року.                                                                                                                   

 17. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора з 
навчально-виховної роботи Левончук Н.О., Пилипчук Н.С., Рассохіну Л.Р. 

 18. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею        /підпис існує/              Людмила КОРІННА 

 

Виконавець: Левончук Н.О.                    


