
 

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 

НАКАЗ 

 
від  29.04.2021              № 43 

  

 

Про організоване завершення 

2020/2021 навчального року  

       

            На виконання наказу міського управління освіти військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області від 29.04.2021 № 52 «Про організоване завершення 

2020/2021 навчального року у закладах загальної середньої освіти м. Торецька», Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», відповідно до наказів по закладу від 

31.08.2020 № 75 а «Про структуру 2020/2021 навчального року  та режим роботи закладу», 

від 23.03.2021 № 36 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації 

учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 

2020/2021 навчальному році», у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в 

Україні,  з метою запобігання поширенню короновірусної хвороби (СОVID-19), 

забезпечення організованого закінчення навчального року  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Завершити 2020/2021 навчальний рік 21 травня 2021 року (в очному або 

дистанційному форматі в залежності від епідеміологічної ситуації). 

  

2. Звільнити у 2020/2021 навчальному році від проходження державної підсумкової 

атестації здобувачів освіти закладу, які завершують здобуття початкової, базової та повної 

загальної середньої освіти. 

 

3. Державну підсумкову атестацію здобувачів повної загальної середньої освіти (за 

бажанням) провести в формі зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до 

Календарного плану підготовки та проведення ЗНО 2021. 

 

4. Свято «Останній дзвоник» у 1-11 класах закладу провести 21 травня 2021 року  

(в очному форматі, утримуючись від масових заходів, обмежившись святкуванням у 

межах класів, і на відкритому повітрі, або в режимі онлайн у залежності від 

епідеміологічної ситуації). 

 

5. Провести (за потреби) оцінювання, зокрема підсумкове, результатів навчання 

здобувачів освіти з використанням технологій дистанційного навчання, а саме: до 

19.05.2021  виставити оцінки за ІІ семестр; річні- до 21.05.2021 року, у випадку заяви 

батьків щодо коригування семестрової - до 26.05.2021. 

 
 

 
УКРАЇНА  



6. Оформити свідоцтва досягнень, табелі навчальних досягнень учнів не пізніше 05 червня 

2021 року. З урахуванням епідеміологічної ситуації учням 1-8, 10 класів, які не планують 

навчатися в іншому закладі освіти, надіслати копії відповідних документів електронною 

поштою або в іншій спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа.   
 

7. Учнів дев'ятих класів, які завершили здобуття базової середньої освіти, перевести до 

десятого класу чи випустити із закладу загальної середньої освіти (за власною заявою (у 

разі досягнення повноліття) чи заявою одного з батьків, інших законних представників).  

 

8. Видати документи про освіту випускникам 9-х класів – 11 червня, 11-х класів – 25 

червня за розробленими графіками з урахуванням необхідності дотримання 

протиепідеміологічних вимог. 

 

9. Визначити терміном подання документів, необхідних для зарахування до закладу, 

період з 30 квітня по 31 травня для учнів 1 класів та 2-9 класів, які переводяться з інших 

закладів, з 15 травня до 15 червня – для учнів 10 класів. За умови запровадження 

посилених протиепідемічних заходів зі значним поширенням гострої респіраторної 

хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, гнучко організовувати 

режим прийому документів та їх копій, зокрема дозволити їх подавати електронною 

поштою у сканованій формі без електронного цифрового підпису. Вхідні документи, 

надіслані в електронному вигляді, реєструвати окремо від інших документів із 

зазначенням електронної адреси відправника та адресата. 

 

10. Заступникам директора закладу (згідно посадових обов’язків): 

 

10.1.  Забезпечити контроль за належною організацією закінчення 2020/2021 

навчального року та підготовкою документів про освіту. 

                                                                                                 Термін: до 25.06.2021 

10.2. Організувати інформування батьків, здобувачів освіти випускних класів, 

громадськості з питань закінчення навчального року.   

                                                                                                 Термін: до 21.05.2021 

10.3. Здійснити контроль за оформленням шкільної документації, зокрема заповнення 

класних журналів, з дотриманням карантинних обмежень, з урахуванням 

необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог згідно з інструкцією щодо 

заповнення класного журналу (додається). 

10.4.  Підготувати проєкт наказу про зарахування  дітей до 1 класу до 01 червня 2021 

року. 

10.5.  Підготувати наказ про зарахування учнів до 10 класу 15 червня 2021.  

10.6.  Надати до міського управління освіти інформацію про виконання освітніх 

програм до 04.06.2021 року. 

10.7.  Надати інформацію про проведення освітніх екскурсій здобувачів освіти  1-4 

класів, освітніх екскурсій та освітньої практики здобувачів освіти 5-8 та 10 класів до 

04.06.2021 року. 

 

11. Педагогічним працівникам закладу: 

11.1. Організувати на початку 2021/2022 навчального року в 2-11-х класах проведення 

вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів 

за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та 

закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно. 



11.2. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2021/2022 

навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення 

навчального матеріалу за попередній рік. 

12. Забазній С. та Ємельяненко В. розмістити на офіційному веб-сайті закладу 

(http://school-9.at.ua): 

12.1. Інформацію щодо строків прийому документів та способів їх подання.  

12.2. Накази про зарахування  до закладу з дотриманням вимог Закону 

України «Про захист персональних даних» (вказати лише прізвище дітей). 

12.3.   Наказ «Про організоване завершення 2020/2021 навчального року».  

13. Контроль   за    виконанням    наказу  залишаю за собою. 

 

 

 

 

В.о. директора закладу                Олена КУЛЬБАЧНА 

 

 

З наказом ознайомлені: див. на звороті сторінки 

  

http://school-9.at.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


 

Альохина О.  

Бабич Н.  

Багликова І.  

Бібікова І.  

Бойко Н.  

Григораш  І.  

Гуліда Н.  

Дейкун Т.  

Довгар Л.  

Євстигнєєва Л.  

Ємельяненко В.  

Жукова А.  

Забазна С.  

Здоровець Н.  

Каменева Ю.  

Карнаухова О.  

Киричкова А.  

Клейно Л.  

Костін Є.  

Кузюра О.  

Кулик Т.  

Лепихова Л.  

Линевич Л.  

Лисенко Г.  

Лінкіна Я.  

Мартишевська Г.  

Мельник Л.  

Миронова Т.  

Мірошниченко Є.  

Народа Н.   

Наталенко К.  

Новікова Г.  

Осипян Л.  

Перепечко О.  

Пиль Г.  

Погодіна О.  

Присакар Н.  

Ромащенко Л.  

Руденко Ю.  

Савіна О.  

Скибіна В.  

Удич В.  

Унгурян Л.  

Усенко І.  

Федькина О.   

Філатова Г.  

Харківська Я.  

Хоменко В.   

Хорунжа В.  

Чернова О.   

Чумаченко І.   

Ягодкіна Л.  

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                         


