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 Наказ 

від  « 30  » квітня   2020 р.                                                                  № _22_ 

 

Про проведення підсумкового оцінювання                                                                                                       

у 2019-2020 навчальному році у закладі освіти 

У зв`язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби ( СОVІD-19)  відповідно до Закону України « Про 

повну загальну середню освіту», на виконання листів МОН України № 1/9-182 від 31 

березня 2020 р. « Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та 

зарахування до закладів загальної середньої освіти», №  1/9-213 від 16.04.2020 року        

« Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 

навчального року» , з метою виконання освітньої програми, навчального плану, 

забезпечення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 

навчального рокуНаказую: 

1. Заступнику директора 

Домбровській І.Л. : 

1.1 розробити заходи, 

спрямовані на організоване проведення підсумкового оцінювання учнів 2-9 

класів у 2019-2020 н.р.; 

1.2 для забезпечення рівних 

умов проходження оцінювання учнями 3-9 класів закладу освіти, з метою 

недопущення їх перевантаження, раціонального використання часу, розробити 

гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр, 

загальна тривалість якого має  становити не менше двох тижнів. ( до 29.05.2020 

р.) 

1.3 розробити заходи для 

забезпечення формувального та підсумкового оцінювання учнів 1-2 класів НУШ 

відповідно наказу МОН від 20.08.2018 р. № 924 « Про  затвердження 

методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 

першого класу у Новій українській школі» та наказу МОН від 27.08.2019 р. № 

1154 « Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів другого класу». 

2. Учителям- 

предметникам: 



2.1 організувати освітній 

процес з використанням технологій дистанційного навчання до 29.05.2020 р.; 

2.2 забезпечити всім учням 

доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних 

засобів обміну інформацією; 

2.3 організувати проведення  

окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у 

режимі самоізоляції; 

2.4 до 25.05.2020 року 

провести підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів 3-9 класів за ІІ 

семестр, підсумкову оцінку за ІІ семестр виставити з урахуванням результатів 

поточного, тематичного оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, 

отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку; 

2.5 під час організації 

освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання в 

умовах карантину підсумкове оцінювання ( тематичне, семестрове та річне) 

здійснити віддалено, із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів 

освіти; 

2.6 передбачити додаткову 

можливість проходження оцінювання для учнів, які не мають технічних засобів 

навчання або постійного підключення до мережі Інтернет, а також для тих, у 

кого відбувся технічний збій під час проходження оцінювання; 

2.7 для пересилання завдань 

та результатів оцінювання учнями засобом поштового зв`язку ( за відсутності 

Інтернету або технічних засобів навчання) збільшити часовий період, 

відведений для проходження підсумкового оцінювання; 

2.8 лабораторні роботи з 

фізики, біології, практичні роботи з хімії 7-9 класів, які не можна провести 

дистанційно перенести на наступний навчальний рік; 

2.9 підсумкові контрольні 

роботи, які проведені в умовах дистанційного навчання під час карантину, 

записати в класному журналі без зазначення дати їх проведення; 

2.10 річне оцінювання 

виставити з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри 

навчального року. 

3. Класним керівникам : 

3.1 1-2 класів завершальне 

підсумкове оцінювання  здійснити шляхом заповнення свідоцтва досягнень 

учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень; 

3.2 3-9 класів надіслати 

учням графік проведення підсумкового оцінювання, у якому буде зазначатися 

форма та вид оцінювання з кожного навчального предмета, необхідні для цього 

ресурси, дата і тривалість проведення оцінювання ( для синхронного режиму), 

дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання ( для 

асинхронного режиму) не пізніше як за 5 днів до початку оцінювання; 

3.3 Отримати зворотній 

зв'язок від усіх учнів щодо ознайомлення з графіком; 



3.4 За наявності технічної 

можливості учасників освітнього процесу виконати та надіслати завдання у 

зазначений термін; 

3.5 Передбачити інший 

спосіб проходження оцінювання та пересилання матеріалів, якщо хтось з учнів 

не має можливості виконати завдання. 

4. Призначити 

відповідальним за проведення оцінювання учнів 1-2 класів, підсумкового оцінювання 

3-4 класів, підсумкового оцінювання учнів 5-9 класів заступника директора з НВР 

Домбровську І.Л. 

5. Контроль за виконанням 

даного наказу залишаю за собою. 

                                                                         Директор школи                 С.А. Безносюк 

З наказом ознайомлені: 
 




