
 

УКРАЇНА 

ЧУДЕЙСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ   

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
05 травня 2021 року                                                                                          № 133 
 

Про завершення 2020/2021 

навчального року у закладах 

загальної середньої освіти 

Чудейської ТГ   

 

        Відповідно до законів України «Про освіту»,» Про повну загальну середню 

освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих 

на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»листа Міністерства освіти і 

науки України від 27.04.2021 № 1/9-218 « 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 (COVID -19)щодо окремих питань 

завершення 2020/2021 навчального року, наказу Департамента освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації від 30.04.2021 № 30 « Про 

завершення 2020/2021 навчального року у закладах загальної середньої освіти 

Чернівецької області»  

1.    Відділу освіти, керівникам ТММО та керівникам закладів загальної    

середньої освіти Чудейської ТГ: 

1.1. Вжити заходів щодо забезпечення проведення підсумкового 

оцінювання та організованого завершення  2020/2021 навчального року 

у встановленому законодавством порядку протягом травня- червня 

2021 року. 

1.2. Забезпечити інформування повнолітніх здобувачів освіти або батьків 

інших законних представників неповнолітніх здобувачів освіти які 

планують пройти ДПА про  необхідність звернутися до керівника 

відповідного закладу загальної середньої освіти із письмовою заявою 

про бажання проходити ДПА у закладі освіти (не у формі ЗНО) або у 

формі ЗНО. 

1.3. Утриматися від проведення масових заходів із залученням учасників 

освітнього процесу, пов’язаних з урочистостями з нагоди закінчення 



навчального року, з метою запобігання поширенню кононавірусної 

хвороби COVID -19. 

2. Рекомендувати керівникам закладів  загальної середньої освіти:  

2.1. Завершити 2020/2021 навчальний рік не пізніше 1 липня 2021 року, 

відповідно структури, визначеною закладом загальної середньої освіти  

на початку навчального року, а також з урахуванням виконання 

календарно- тематичних планів. 

2.2. Провести засідання педагогічних рад до 17.05.2021 року для прийняття 

рішень щодо проведення семестрового, підсумкового оцінювання 

учнів, внесення змін в річний план роботи (у разі потреби),освітні 

програми, видачі свідоцтв про здобуття базової середньої освіти 

випускниками 9- х класів, завершення навчального року з урахуванням 

наявної епідеміологічної ситуації. 

2.3. Прийняти педагогічними радами рішення щодо зарахування, 

відрахування та переведення учнів для здобуття повної загальної 

середньої освіти до 01.07.2021. 

2.4. Оприлюднити на сайтах закладів інформацію про профілі навчання в 

старшій школі, кількість майбутніх 10- класів, 5-х класів закладів 

загальної середньої освіти ІІ, ІІ-ІІІ ступенів навчання, графіків видачі 

свідоцтв про здобуття базової середньої освіти випускниками 9-х 

класів до 20.05.2021. 

2.5. Організувати проведення окремих консультацій для учнів які хворіють, 

або перебувають у режимі самоізоляції. 

2.6. Розробити індивідуальні навчальні плани щодо засвоєння 

пропущеного навчального матеріалу для учнів, які з поважних причин 

не були охоплені дистанційним навчанням до 11.06.2021 року. 

2.7. Оформити свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв, 

табелів навчальних досягнень учнів до 15.06.2021 року. 

2.8. Організувати видачю свідоцтв про здобуття повної загальної середньої 

освіти, у тому числі додатків до них із записом «звільнений (а)» у 

відповідній графі бланку додатку, здобувачам освіти, які не виявили 

бажання проходити ДПА. 

2.9. Вжити заходів щодо переведення учнів до наступного класу, з 

урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 

01.03.2021 року № 261 «Деякі питання переведення учнів на наступний 

рік навчання». 

3. Розпорядження на офіційному сайті відділу освіти. 

 

      4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на провідного 

спеціаліста відділу освіти Чудейської сільської ради Кіфу О.К. 

 

 

    СІЛЬСЬКИЙ   ГОЛОВА                                                   АНАТОЛІЙ ПІЦУЛ 

 


