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НАКАЗ 

 

31.03.2020                                                                                                   № 39  -о 

 

Про звільнення від проходження державної  

підсумкової атестації учнів закладу, які завершують  

здобуття початкової та базової загальної середньої освіти,  

у 2019/2020 навчальному році 

 

 Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, 

затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16 жовтня 2014 року 

№630, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про переведення 

єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» 

від 25 березня 2020 року №338-р, пункту 3 розділу І, пункту 6 розділу ІV Порядку 

проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року №1369, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за №8/32979, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2020 року №463 «Про 

звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які 

завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 

2019/2020 навчальному році» та з метою організованого завершення 2019/2020 

навчального року 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Звільнити у 2019/2020 навчальному році від проходження державної 

підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової 

загальної середньої освіти. 

2. Класним керівникам 9-х класів Горин Г. П., Рахмановій Л. М., Войцех І. Г. 

та класоводам 4-х класів Юрковій Л. М., Вітер Н. М., Новицькій Р. І.  

довести зміст даного наказу до відома учнів та їх батьків. 

3. Інженеру – електроніку Формагею С. Г. розмістити наказ на сайті закладу 

(до 07.04.2020 р.) 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників директора 

з навчально-виховної роботи Шевченко О. Ю. та Гоцу О. В. 

 

Директор ЗЗСО                                                                   М. Бігун 
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З наказом ознайомлені: 

________ О. Ю. Шевченко 

________ О. В. Гоца 

________ Г. П. Горин 

________ Л. М. Рахманова 

________ І. Г. Войцех 

________ Л. М. Юркова 

________ Н. М. Вітер 

________ Р. І. Новицька 

________ С. Г. Формагей 


