Жмеринська міська рада
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 комунальної власності
територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області
вул. Київська, 3, м. Жмеринка, 23100, тел. 0(4332) 2-23-39,
e-mail: zosh4zm@ukr.net Код ЄДРПОУ 26244099

НАКАЗ
28.04.2020

№ 46-о

Про проведення підсумкового
оцінювання та організоване
завершення 2019-2020 навчального року
Відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від
23.03.2020 р. №1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах
загальної середньої освіти під час карантину» та від 16.04.2020 р. №1/9-213
«Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення
2019-2020 навчального року», рішення педагогічної ради (протокол №7 від
28.04.2020 р.), у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні,
та з метою запобігання поширенню корона вірусної хвороби COVID-19
НАКАЗУЮ:
1. Завершити навчальні заняття з учнями 1-11 класів в умовах дистанційного
навчання 29 травня 2020 року.
2. Затвердити графік проведення підсумкового оцінювання учнів 5-11 класів
(Додаток 1).
3. Вчителям-предметникам та класоводам 3-4-х класів:
3.1.Забезпечити виконання навчальних програм відповідно до календарнотематичних планів з урахуванням принципу здоров’язбереження,
запобігаючи
емоційному,
ментальному
та
фізичному
перевантаженню учнів;
3.2.Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань
шляхом використання різних засобів обміну інформацією;
3.3.Організувати проведення окремих дистанційних консультацій для
учнів, які хворіють або перебувають на самоізоляції;
3.4.Провести підсумкове семестрове та річне оцінювання навчальних
досягнень
учнів,
враховуючи
результати
оцінювання
з
використанням технологій дистанційного навчання, поточного
оцінювання у другому семестрі до 11 березня та результати І
семестру;

3.5.Повідомити учням та їхнім батькам графік проведення оцінювання
навчальних досягнень, додавши необхідну інформацію щодо форми
та виду оцінювання, необхідних для цього ресурсів, тривалість
проведення (для синхронного режиму), дату, час розміщення,
кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).
3.6.Для учнів, які з певних причин не могли виконати завдання у
визначений графіком час, передбачити додаткову можливість його
проходження.
3.7.Довести до відома батьків учнів:
- учні, які не виходили на зв'язок у період здійснення дистанційного
навчання, вважаються такими, які не мали технічної можливості
зробити це. Оскільки технічні можливості цих учнів не дозволяють
провести оцінювання навчальних досягнень дистанційно,
проведення оцінювання опанування навчального матеріалу за
період карантину відтерміновується на вересень і буде проведено
за безпосередньої присутності учня/учениці у класі. Семестрове та
річне оцінювання відбудеться у вересні.
- у разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної
підсумкової атестації учень/учениця має право до початку нового
навчального року пройти річне оцінювання та/або державну
підсумкову атестацію;
- учень/учениця має право на коригування семестрового оцінювання,
яке відбудеться у вересні. Річне оцінювання буде здійснено за
результатами семестрового оцінювання.
3.8.Надіслати копії табелів навчальних досягнень учням електронною
поштою або в інший спосіб з подальшим врученням оригіналу
документа у вересні 2020-2021 н.р.
3.9.Завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення
класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо
послаблення карантинних обмежень;
3.10. Організувати на початку 2020-2021 н.р. в 2-11 класах проведення
вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних
досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи із
систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу,
що вивчався учнями дистанційно;
3.11. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 20202021 н.р. суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та
закріплення навчального матеріалу за попередній рік.
4. Класоводам 1-2 класів НУШ:
4.1.Продовжити застосування методу пор фоліо, зберігаючи виконані
роботи та/або їх фотографії;
4.2.Використовувати інструменти само оцінювання з метою підвищення
мотивації учнів до виконання завдань;
4.3.Заповнити свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними
робіт та спостережень.

4.4.Надіслати копії свідоцтв досягнень учням електронною поштою або в
інший спосіб з подальшим врученням оригіналу документа у вересні
2020-2021 н.р.
5. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Шевченко О. Ю.,
Гоці О. В. підготувати проєкти наказів щодо організації проведення
річного оцінювання учнів, які здобувають освіту за індивідуальною
формою.
6. Не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу
(Свято останнього дзвоника та випускні вечори).
7. Відповідальним за оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої
освіти заступнику директора з навчально-виховної роботи Шевченко О.
Ю., секретарю-діловоду Ісько В. В та класним керівникам 9-х класів
Горин Г. П., Рахмановій Л. М., Войцех І. Г. завершити оформлення
документів до 15 червня 2020 року.
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників директора
з навчально-виховної роботи Шевченко О. Ю., Гоцу О. В.
Директор ЗЗСО
З наказом ознайомленні:
_______О.Ю Шевченко
_______О. В. Штурмаревич
_______Д. С. Терещенко
_______О.В. Гоца
_______К.М.Семенюк
_______Л.В. Васютинська
_______С.В. Кравчук
_______О.О.Семенюк
_______Л.О. Миронюк
_______О.Т. Марчук
_______О.А. Лазорак
_______О.В.Заржицька
_______О.А. Мороз
________Л.М. Рахманова
________А.О. Заморока
________Н.А. Пархета
________Л.А. Киринюк
________Р.І. Новіцька
________М.А. Баліцька
________Н.М.Твердохліб
________Н.М. Вітер
________Г.П. Горин
_______ І.В.Ярова

М. Бігун

________О.Г.Микитюк
________ Л.М. Юркова
________Н.М. Антонюк
________ О.С. Дробоног
________Т.О. Вітюк
________ А.П. Левченко
________Т.А. Салієва
________Т.К. Федорчак
________О.Є. Гаврілова
________І.Г. Войцех
_______С.В. Колесник
________ І.В. Стовбчата
________В.С. Заграй
________ С.І. Слободян
________І.І. Берцун
________ О.А.Любчак
________О.І.Удалова
________О.С. Шевчук
________ О.В.Дрозд
________С.І. Бобошко
________М.В. Степюк
________А.С.Воронова

________ Н.А. Копестиренська
________ Л.М. Савіна
________Н.А.Голішевська
________ В.В.Хавренко
________Т.О.Ларіна
________О.В.Дуднік
________Л.С.Терлецька

________С.І. Слободян
________Н.М. Потапова
________Н.І.Волос
________Т.П. Ковальчук
________І.Л. Назарчук
_______Т.В. Лесь

