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навчального року. І яким він буде, залежить тільки від нас з вами, від 

злагодженості наших дій, педагогічної мудрості та витривалості. 

Департамент освіти і науки, ґрунтуючись на нормативних документах 

МОН (Порядок переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів 

загальної середньої освіти), пропонує діяти наступним чином: 

- здійснити підсумкове оцінювання у 2019-2020 навчальному році з 

урахуванням результатів очного навчання у І семестрі, січні-березні 2020 року 

та результатів дистанційного навчання в період карантинних обмежень. 

Проведення для учнів будь-яких додаткових випробувань наприкінці 

навчального року, як «дистанційних перевірочних робіт, усних опитувань», не 

передбачено чинним законодавством; 

- виставити річні оцінки у класні журнали у період не пізніше 6 робочих днів 

після завершення ІІ семестру (відповідно до шкільних наказів про структуру 

2019-2020 навчального року) та можливості фізичного повернення 

педагогічних працівників до приміщень закладів освіти; 

- прийняти до 01.07.2020 року педагогічною радою рішення про переведення 

учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу;  

- перевести до наступного класу учнів, які з різних причин не були охоплені 

дистанційним навчанням у період карантину, та розробити для кожного з них 

індивідуальні навчальні плани щодо засвоєння пропущеного навчального 

матеріалу (індивідуальний навчальний план затверджується директором до 

початку наступного навчального року); 

- організувати роботу з такими дітьми за індивідуальним навчальним планом до 

01.07.2020 у разі відкриття шкіл у червні 2020 року та фізичної присутності 

дитини в місті, підтвердження можливості перебування учня в дитячому 

колективі, а також згоди батьків. Таким чином, навчальні досягнення учнів 

можуть бути оцінені за поточний навчальний рік до кінця 2019-2020 

навчального року. У разі неможливості повернення учня до закладу освіти в 

період до 01.07.2020 освоєння ним пропущеного матеріалу за індивідуальним 

навчальним планом буде забезпечено  у 2020-2021 навчальному році. 

Щодо видачі свідоцтва досягнень, табеля навчальних досягнень та 

свідоцтва про базову середню освіту учням 1-10-х класів: 

- свідоцтва досягнень учнів 1, 2-х та 3-х (пілотних) класів, табелі навчальних 

досягнень учнів 3-8-х, 10-х класів заповнюються класними керівниками 

самостійно після проведення семестрового та річного оцінювання. Учням, які 

продовжують навчання у цьому закладі, вищезазначені документи 

направляються в електронному вигляді з подальшим врученням оригіналу 

документа на початку нового навчального року; 

- річне оцінювання випускників 9-х класів, звільнених від ДПА (наказ МОН), 

здійснюється на підставі результатів І семестру, очного навчання упродовж 

січня-березня та результатів дистанційного навчання. Оформлення свідоцтв 

про здобуття базової середньої освіти рекомендуємо завершити до 15 червня. 

Організувати видачу свідоцтв після прийняття Урядом рішень про зняття 

певних карантинних обмежень для здобувачів освіти та з дотриманням 

регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки. 
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