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Н А К А З  
 

від  06.04.2020 р.            c. Острійки                                                                    № 32-О 
 

Про внесення змін до наказу 

від 17.03.2020 №25-О «Про завершення  

2019/2020 навчального року 

 та проведення ДПА осіб, які здобувають  

загальну середню освіту в навчальному  

закладі» 
 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», пункту 3 розділу І, пункту 6 розділу ІV Порядку проведення ДПА, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 

2018 року № 1369, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 02 

січня 2019 року №8/32979, керуючись наказом Міністерства освіти і науки 

України від 30 березня 2020 року № 463 «Про звільнення від проходження 

державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття  початкової 

та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році», 

наказом департаменту освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації від 02.04.2020 № 77 «Про внесення змін до наказу ДОН КОДА 

від 02.03.2020 №51 «Про завершення 2019/2020 навчального року та 

проведення державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну 

середню освіту в закладах освіти Київської області», листом Міністерства 

освіти і науки України від 31.03.2020 №1/9-182 «Щодо організаційного 

завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної 

середньої освіти» наказу відділу освіти Білоцерківської районної державної 

адміністрації від 06.04.2020 №133 «Про внесення змін до наказу відділу 

освіти Білоцерківської районної державної адміністрації від 17.03.2020 № 127 

2Про завершення 2019/2020 навчального року  та проведення державної 

підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту в 

закладах освіти Білоцерківського району» та у зв’язку з карантином, 

оголошеним в Україні через поширення коронавірусу «COVІD -2019» 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Унести зміни до наказу від 17.03.2020 № 25-О «Про завершення 2019/2020 

навчального року та проведення ДПА осіб, які здобувають загальну середню 

освіту в навчальному закладі», а саме:  
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1.1. Замінити редакцію окремих пунктів та підпунктів наказу, зокрема: 
 

1.1.1. пункт 1.1. викласти в наступній редакції: «Забезпечити вивчення 

навчального матеріалу учнями 1-10 класів денної форми навчання та 

виставлення семестрового та річного оцінювання у період, відповідно до 

ст. 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 
 

1.1.2. підпункт 1.4. викласти в наступній редакції: «Провести державну 

підсумкову атестацію учнів 11 класу з трьох предметів згідно з переліком 

навчальних предметів, з яких у 2019/2020 навчальному році проводиться 

державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття повної 

загальної середньої освіти (профільної середньої освіти)(додаток 4) у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) у період, визначений 

Міністерством освіти і науки України та скасувати дію додатків 2,3»; 
 

1.2. Скасувати дію підпунктів наказу: 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10,1.12, 1.17. 
 

2. Решту пунктів наказу залишити без змін. 
 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР 

Шпирку А.І.  

 

 

 

Директор школи                                                      Л. Бабій  

 

 


