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Про забезпечення організованого
завершення 2020-2021 навчального
року

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу
Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 268 «Деякі питання
переведення учнів на наступний рік навчання», зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 13 квітня 2021 року за № 494/36116, 495/36117, Порядку
переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного
класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня
2015 року № 762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року
за № 924/27369, наказу Міністерства освіти і науки України № 273 від 03 березня
2021 року «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів,
які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти,
у2020/2021 навчальному році», рекомендацій Міністерства освіти і науки України, що
викладені у листі відомства № 1/9-218 від 27 квітня 2021 року «Про організоване
завершення2020/2021 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)», листа управління освіти департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради від 13.05.2021 № 4-2601-14099, рішення педагогічної ради
№ 6 від 28 квітня 2021 року, з метою забезпечення організованого завершення 2020-
2021 навчального року та беручи до уваги нормативні документи МОН України 

НАКАЗУЮ:

1. Завершити 2020-2021 навчальний рік у терміни відповідно до ст. 10 ЗУ «Про повну
загальну середню освіту», а саме:

- 1-4-ті класи – до 17.06.2021;

- 5-11-ті класи – до 16.06.2021.

2. Здійснити річне оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. За потреби,
здійснити таке оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання.

3. Звільнити у 2020/2021 навчальному році від проходження державної підсумкової
атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої
освіти.
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4. Звільнити у 2020/2021 навчальному році від проходження державної підсумкової
атестації здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої
освіти у 2020/2021 навчальному році, у формі зовнішнього незалежного
оцінювання (далі - ЗНО).

5. Відобразити результати ДПА у додатку до свідоцтва здобувачам освіти, які
виявили бажання проходити державну підсумкову атестацію згідно поданих заяв
(Додаток 1).

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Мацеха В.В.:

6.1. Організувати видачу свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, у тому
числі додатків до них із записом «звільнений(а)» у відповідній графі бланку
додатку, здобувачам освіти, не раніше дати зазначеної у свідоцтві.

6.2. Організувати видачу 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, не
раніше дати зазначеної у свідоцтві. 

6.3. Організувати видачу свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти,
у тому числі додатків до них для осіб, які виявили бажання проходити ДПА,
після отримання від УЦОЯО результатів ДПА у формі ЗНО із зазначенням
таких результатів у відповідній графі бланку додатку до них, але не раніше
дати зазначеної у свідоцтві. 

7. Класним керівникам 1-8, 10-х класів оформити та видати свідоцтва досягнень,
табелі навчальних досягнень учнів не пізніше 18.06.2021.

8. З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2020-2021
навчальному році не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього
процесу, у тому числі свята «Останнього дзвоника» та урочистостей з нагоди
отримання документів про освіту.

9. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Директор С. Матис

Вик. Мацеха В.В.

255-55-59



Додаток 1
до наказу від 20.05.2021 
№ 01-11/110

Список здобувачів освіти,

які виявили бажання проходити ДПА у формі ЗНО

Прізвище, ім’я, по
батькові

Кла
с

Предмети

Вязнікова Анастасія 
Олександрівна

11-А
Українська 
мова і 
література

Історія 
України

Математик
а

Англійська 
мова

Дворник Володимир 
Євгенович 

11-А
Українська 
мова 

Математик
а

Біологія
Англійська 
мова

Івануса Анастасія 
Тарасівна

11-А
Українська 
мова і 
література

Математик
а

Хімія
Англійська 
мова

Кравець Ксенія 
Віталіївна

11-А
Українська 
мова

Математик
а

Географія
Англійська 
мова

Кустов Валерій 
Геннадійович

11-А
Українська 
мова і 
література

Математик
а

Фізика
Англійська 
мова

Мазур Дар'я 
Михайлівна

11-А
Українська 
мова

Історія 
України

Математик
а

Англійська 
мова

Пурунджян Артем 
Артурович

11-А
Українська 
мова

Математик
а

Географія
Англійська 
мова

Шалімова Евеліна 
Олександрівна

11-А
Українська 
мова і 
література

Історія 
України

Математик
а

Англійська 
мова

Шашкова Марія 
Володимирівна

11-А
Українська 
мова

Історія 
України

Математик
а

Англійська 
мова

Бределєв Денис 
Вадимович

11-Б
Українська 
мова і 
література

Математик
а

Географія
Англійська 
мова

Запорожець 
Володимир 
Сергійович

11-Б
Українська 
мова і 
література

Історія 
України

Математик
а

Біологія

Сперанський Іван 
Максимович

11-Б
Українська 
мова і 
література

Математик
а

Біологія
Англійська 
мова

Ульянкін Єгор 
Володимирович

11-Б
Українська 
мова

Математик
а

Біологія
Англійська 
мова


