
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 8 м ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

29 квітня 2021р                                       м. Житомир                                             № 116 

 

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 

  

        Відповідно до 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)» 

відрегульовані питання проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання та звільнення від ДПА випускників 11-х класів 2021 року, 

звільнення у 2020-2021 навчальному році від державної підсумкової атестації учнів 4, 9-х 

класів, видачі свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти, завершення 2020-

2021 навчального року.  

       Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.03.2021 року №273 

«Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують 

здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020-2021 навчальному році», 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.03.2021 року за №338/35960, у 2020-

2021 навчальному році від проходження ДПА звільнено учнів 4-х 9-х класів. Згідно з 

пунктом 9 розділу ІУ Порядку проведення ДПА здобувачами освіти звільненим від 

атестації, у відповідній графі документа про освіту робиться запис «звільнений(а)». 

         Під час організації завершення 2020-2021 навчального року необхідно взяти до уваги 

наступні вимоги нормативних документів: 

- структура та тривалість навчального року визначаються педагогічною радою школи 

у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу 

навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом; 

- у межах академічної автономії питання організації виконання освітньої програми, 

навчального плану та освітнього процесу є внутрішнім питанням закладу загальної 

середньої освіти, його педагогічної ради; 

- наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 268 «Деякі 

питання переведення учнів на наступний рік навчання», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 13 квітня 2021 року за № 494/36116, внесено зміни до 

Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до 

наступного класу, затвердженого наказом від 14.07.2015 року № 762, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369; 

- здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020-

2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової 

атестації, зберігаючи за собою право пройти її за власним бажанням відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2020 року № 1262 «Деякі 

питання проведення в 2020-2021 навчальному році державної підсумкової атестації 

осіб, які здобувають загальну середню освіту», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 20 листопада 2020 року №1153/35436, у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання; 



- законодавством не передбачено вибіркове звільнення від проходження ДПА 

(незалежно від її форми) з якогось одного чи кількох предметів. Закон не звільняє 

від проходження ЗНО здобувачів освіти, які планують вступати до закладів вищої 

освіти, у 2021 році; 

- здобувачам освіти, які не виявили бажання проходити ДПА (у жодній з форм), 

свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти мають бути видані не 

раніше дати видачі відповідного свідоцтва, зазначеного у ньому; 

- здобувачам освіти, які виявили бажання проходити ДПА (незалежно від її форми), 

свідоцтва про здобуття поводі загальної середньої  освіти видаються після 

проведення ДПА та відображення її результатів у додатку до свідоцтва, але в будь-

якому випадку не раніше дати видачі відповідного свідоцтва, зазначеного у ньому. 

З огляду на вище зазначене, на виконання наказу департаменту освіти Житомирської 

міської ради від 28 квітня 2021 року №1048 та з метою організації завершення 2020-2021 

навчального року з дотримання вимог нормативних документів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дудар О.В. забезпечити: 

1.1. інформування здобувачів освіти, які планують пройти ДПА, про необхідність 

звернутися до директора школи з письмовою заявою про бажання проходити 

ДПА в школі (не у формі ЗНО, тільки для категорій здобувачів освіти, 

визначених законодавством) або у формі ЗНО; 

1.2. інформування здобувачів освіти та їхніх батьків про граничні строки подання 

заяв щодо бажання пройти ДПА в одній з форм; 

1.3. 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; 

1.4. у разі виявлення здобувачами освіти бажання проходження ДПА в школі (не у 

формі ЗНО): 

- перевірити наявність права у здобувача освіти на проходження ДПА в школі 

(належність до категорій здобувачів освіти, визначених пунктами 6-12, 14-16, 18 

розділу ІІ Порядку проведення ДПА); 

- організувати проведення ДПА в письмовій формі за завданнями та у строки, 

затверджені директором школи, але не пізніше завершення навчального року; 

- після проходження ДПА видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої 

освіти із зазначенням результатів ДПА у відповідній графі бланку додатку до них. 

1.5. У разі виявлення здобувачами освіти бажання проходження ДПА у формі ЗНО: 

- після отримання від УЦОЯО результатів ДПА у формі ЗНО видати свідоцтва 

про здобуття повної загальної середньої освіти із зазначенням таких результатів 

у відповідній графі бланку додатку до них. 

            1.6. Взяти до уваги, що здобувачі освіти, які претендують на нагородження Золотою 

або Срібною медалями та звільнені від проходження ДПА, мають право на отримання таких 

медалей без проходження ДПА  

2. Надати до 18.05.2021 року оперативну інформацію щодо кількості здобувачів повної 

загальної освіти 2020-2021 навчальному році за показниками , зазначеними у наказу 

департаменту освіти Житомирської міської ради від 28.04.2021р № 1048. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

 

Директор школи                                                                                Н.В. Лавриненко 

 

З наказом ознайомлена: 

Дудар О.В. _________________ 
 


