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Наказ 
 

 

Про організоване закінчення 2020-2021  

навчального року та проведення  

державної підсумкової атестації  
 

      У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) Міністерство освіти і 

науки України надало роз'яснення щодо забезпечення підсумкового оцінювання 

учнів та організованого завершення навчального року. У межах академічної 

автономії, відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про 

повну загальну середню освіту» питання організації освітнього процесу, виконання 

освітньої програми, навчального плану є внутрішніми питаннями кожного закладу 

загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завданням педагогічних 

працівників. На виконання листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-218 від 

27 квітня 2021 року «Про організоване завершення 2020/2021 навчального року 

та реалізацію Закону України «Про внесення змін до Розділу ІІ 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(СОVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)», 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Вчителям-предметникам оголосити попередні бали за ІІ семестр гімназистам 11-х 

класів 14-22 травня; учням 4-х класів і гімназистам 5-10 класів 24-28 травня 2021 

року. 
 

2. Провести засідання апеляційних комісій предметів інваріантної складової для 

гімназистів 11-х класів з 24 по 28 травня; для гімназистів 5-10 класів з 31 травня 

по3 червня 2021 року. 
 

3. Визначити термін здійснення остаточного річного оцінювання гімназистів 4 

червня 2021 року до 17-ї години.  
     

4. Завершити навчальні заняття гімназистів 11-х класів 22 травня 2021 року. З 24 

травня перевести навчання гімназистів 11-х класів у режим консультацій. 

Перебування вчителів на робочих місцях для надання консультацій згідно 

розкладу обов’язкове. 

      Організувати освітній процес для гімназистів 11-х класів за таким планом: 
- 24 травня 2021 року - державна підсумкова атестація  у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання з французької, німецької мов; навчання гімназистів 

Від 13.05.2021                                 № 47 

https://osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/law/2232/


провести у  формі індивідуальних та групових консультацій з гімназистами з 

предметів, обраних ними для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 

відповідно до реєстраційних заяв, вчителі-предметники, уроки яких по розкладу в 

цей день, займаються іншою навчально-методичною роботою. 

- 25 травня 2021 року – державна підсумкова атестація у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання з англійської мови, вчителі-предметники, уроки яких по 

розкладу в цей день, займаються іншою навчально-методичною роботою. 

- 26 травня 2021 року - навчання провести у  формі індивідуальних та 

групових консультацій з учнями з предметів, обраних ними для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання, відповідно до реєстраційних заяв, вчителі-

предметники, уроки яких по розкладу в цей день, займаються іншою навчально-

методичною роботою. 

- 27 травня 2021 року - навчання провести у  формі індивідуальних та 

групових консультацій з учнями з предметів, обраних ними для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання, відповідно до реєстраційних заяв, вчителі-

предметники, уроки яких по розкладу в цей день, займаються іншою навчально-

методичною роботою. 

- 28 травня 2021 року – державна підсумкова атестація у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики, вчителі-предметники, уроки яких по 

розкладу в цей день, займаються іншою навчально-методичною роботою.  

- 31 травня 2021 року – навчання провести у  формі індивідуальних та 

групових консультацій з учнями з предметів, обраних ними для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання, відповідно до реєстраційних заяв, вчителі-

предметники, уроки яких по розкладу в цей день, займаються іншою навчально-

методичною роботою. 

- 01 червня 2021 року – державна підсумкова атестація  у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови і літератури, вчителі-предметники, 

уроки яких по розкладу в цей день, займаються іншою навчально-методичною 

роботою. 

- 02 червня 2021 року –– навчання провести у  формі індивідуальних та 

групових консультацій з учнями з предметів, обраних ними для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання, відповідно до реєстраційних заяв, вчителі-

предметники, уроки яких по розкладу в цей день, займаються іншою навчально-

методичною роботою. 

- 03 червня 2021 року – навчання провести у  формі індивідуальних та 

групових консультацій з учнями з предметів, обраних ними для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання, відповідно до реєстраційних заяв, вчителі-

предметники, уроки яких по розкладу в цей день, займаються іншою навчально-

методичною роботою. 

- 04 червня 2021 року – державна підсумкова атестація  у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання з історії України, вчителі-предметники, уроки яких по 

розкладу в цей день, займаються іншою навчально-методичною роботою. 

- 07 червня 2021 року – навчання провести у  формі індивідуальних та 

групових консультацій з учнями з предметів, обраних ними для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання, відповідно до реєстраційних заяв, вчителі-

предметники, уроки яких по розкладу в цей день, займаються іншою навчально-

методичною роботою. 



- 08 червня 2021 року – свято «Останній дзвоник». 

- 10 червня 2021 року – державна підсумкова атестація  у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання з біології.  

- 15 червня 2021 року - державна підсумкова атестація  у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання з географії. 

 

5. Завершити навчальні заняття гімназистів 10-х класів 29 травня 2021 року. З 31 

травня перевести навчання гімназистів 10-х класів у режим консультацій. 

Перебування вчителів на робочих місцях для надання консультацій згідно 

розкладу обов’язкове ( з 31.05.21 по 07.06.21). 

 

6. Навчальні заняття учнів 1-4 класів з 31 травня по 07 червня проводити на 

свіжому повітрі, з можливістю проведення екскурсій та інших видів діяльності. 

Припинити роботу груп подовженого дня з 31 05.2021 року.  

 

 

7. Табелі, залікові книжки з результатами семестрового та річного оцінювання 

видати учням 1-4 класів і гімназистам (5-11 класів) 7-8 червня 2021 року. 
 

8. Свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти гімназистам 9 класів 

вручити 9 червня 2021 року об 11.00.  

9. Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти гімназистам 11 класів 

вручити 30 червня 2021 року. 
 

10. Заступникам директора Виноградовій С.О., Паіс Ю.В., Швиденко В.В.: 

10.1. Вжити заходів щодо виконання державних навчальних програм з основ наук у       

повному обсязі. 

10.2. Наприкінці навчального року провести підсумкові контрольні роботи, заліки з 

метою визначення рівня навчальних досягнень кожного гімназиста. 

10.3. Провести ознайомлення гімназистів, педагогічних працівників, батьків з 

листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-218 від 27 квітня 2021 року 

«Про організоване завершення 2020/2021 навчального року 

та реалізацію Закону України «Про внесення змін до Розділу ІІ 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 
навчального року)» 

 

11. Провести засідання педагогічної ради гімназії з таких питань, пов'язаних із     

закінченням навчального року: 

- обговорити кандидатури випускників, що заслуговують на нагородження         

грамотами «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», замовити         

бланки грамот в необхідній кількості; 

- з випуску гімназистів 9-х класів — 08 червня о 12.00; 

- про перевід учнів 1-4 класів та гімназистів 5-8, 10 класів — 10 червня о 10.00. 
 

   

11. Заступнику директора з виховної роботи Швиденко В.В.: 



11.1. Організувати  та   провести  для учнів 1-11-х класів свято «Останній дзвоник»  

         08 червня 2021 року о 9.00.  

11.2. В 11-х класах провести урочисті збори з вручення документів про освіту 30 

червня 2021 року. 

11.3. Організувати проведення класними керівниками бесід про правила поведінки          

гімназистів під час свят, літніх канікул з обов’язковою фіксацією в класних 

журналах та журналах інструктажів. 
 

12.  Вчителям-предметникам подати звіти про рівень навчальних досягнень учнів і       

гімназистів заступникам директора до 12 червня 2021 року. 
 

13. Класним керівникам гімназії: 

13.1. Забезпечити заповнення залікових книжок гімназійних навчальних досягнень 

до 08 червня 2021 року. 

13.2. Підготувати  та  подати  до  навчальної  частини  гімназії  інформацію  про          

навчальні досягнення учнів і гімназистів до 12 червня 2021 року. 

13.3. Класні журнали та особові справи учнів  і гімназистів здати до 12 червня 2021         

року відповідним заступникам директора до 14.00. 

13.4. У всіх інших питаннях щодо завершення навчального року суворо          

дотримуватися  норм, визначених у Порядку закінчення навчального року. 
 

14.  Наказ довести до відома педагогічного колективу на нараді 17.05.2021 року. 

 

15.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор гімназії                  С.І. Саєнко 

 

З наказом ознайомлені:    

Виноградова С.О.                       

Паіс Ю.В. 

Швиденко В.В. 


