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На № ____________ від ________
Керівникам органів управління
освітою райдержадміністрацій,
міських рад, об’єднаних
територіальних громад

Про організоване завершення
2019-2020 навчального року
У зв’язку із продовженням загальнонаціонального карантину до 11 травня
2020 року (відповідне рішення Уряд ухвалив 22.04.2020) усі заклади загальної
середньої освіти продовжують працювати з використанням технологій
дистанційного навчання. Тому завершення 2019-2020 навчального року
необхідно здійснити дистанційно.
Міністерством освіти і науки України надано роз’яснення щодо
завершення навчального року в листах від 31.03.2020 № 1/9-182 та 16.04.2020
№ 1/9-213.
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою
запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) всім учасникам
освітнього процесу необхідно дотримуватися протиепідеміологічних вимог і
рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо особливостей
організації освітнього процесу в закладах освіти під час карантину.
В умовах карантину варто налагодити тісну взаємодію із батьками учнів.
Зокрема, пропонуємо розробити рекомендації та проводити роз’яснюючу
роботу з батьками учнів з питань, пов’язаних із закінченням навчального року.
Згідно із частиною першою статті 26 Закону України «Про освіту»
керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе
відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу
освіти.
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В
умовах
використання технологій дистанційного навчання
педагогічні ради закладів загальної середньої освіти можуть самостійно
визначати особливості освітнього процесу і завершення навчального року, а
підсумкове оцінювання може здійснюватись віддалено.
Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про
повну загальну середню освіту» освітній процес у закладах загальної середньої
освіти організовується в межах навчального року, що закінчується не пізніше
1 липня, при цьому структура та тривалість навчального року, навчального
тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації
освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах
часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального
навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з
урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального
розвитку дітей, особливостей регіону тощо.
Управління освіти і науки, відповідно до нормативних документів
Міністерства освіти і науки України, у тому числі Порядку переведення учнів
(вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015
№ 762 (зі змінами), пропонує діяти наступним чином:
- Здійснити підсумкове оцінювання у 2019-2020 навчальному році з
урахуванням результатів навчання у І семестрі, січні-березні 2020 року та
результатів дистанційного навчання в період карантинних обмежень.
- Виставити річні оцінки у класні журнали у період не пізніше 6 робочих
днів після завершення ІІ семестру (відповідно до наказів закладів освіти про
структуру 2019-2020 навчального року) та можливості фізичного повернення
педагогічних працівників до приміщень закладів освіти після прийняття
Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень.
- До 01.07.2020 прийняти рішення педагогічної ради про переведення
учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного классу.
- 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 можливості фізичної присутності дитини у
закладі, підтвердження можливості перебування учня в дитячому колективі, а
також згоди батьків. Таким чином, навчальні досягнення учнів можуть бути
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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
забезпечити у вересні 2020-2021 навчального року. За дитиною (у разі потреби)
зберегти право на апеляцію оцінки з того чи іншого предмета.
- Для випускників 11-х класів, після завершення карантинних обмежень,
організувати додаткові консультації з предметів, обраних ними для
проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього
незалежного оцінювання, забезпечивши заходи санітарно-епідеміологічної
безпеки, відповідно до згоди батьків учнів, здоров’я учнів та створення
відповідних умов для навчання (засоби індивідуального захисту, малими
групами, забезпечення дистанції тощо). Звертаємо увагу на те, що у 2019-2020
навчальному році звільнено від проходження державної підсумкової атестації
учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти
(наказ Міністерства освіти і науки України від 30.03.2020 № 463 «Про
звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які
завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у
2019/2020 навчальному році»). Державна підсумкова атестація в 11-х класах
відбудеться у форматі зовнішнього незалежного оцінювання у терміни
визначені Міністерством освіти і науки України. Учні 11-х класів, які
здобувають освіту за формами педагогічного патронажу, сімейною
(домашньою) формою, складають річне оцінювання з усіх навчальних
предметів та державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного
оцінювання на загальних підставах (окрім випадків, передбачених
законодавством).
- Оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв
досягнень, табелів навчальних досягнень учнів завершити не пізніше 15 червня
2020 року.
- Розглянути можливість щодо надсилання копій відповідних документів
учнів 1-8, 10 класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти,
електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу
документа у вересні 2020-2021 навчального року.
- Розробити і затвердити графіки видачі випускникам 9-х класів свідоцтв
про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання
протиепідеміологічних вимог. Учням, які не планують навчатися в іншому
закладі освіти, доречно надіслати копії відповідних документів електронною
поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у
вересні 2020-2021 навчального року.
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- Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021
навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та
закріплення навчального матеріалу за попередній навчальний рік.
Також просимо утриматися від масових заходів, пов’язаних із
завершенням навчального року, у тому числі проведення останніх дзвоників та
випускних вечорів.
Просимо довести зміст даного листа до керівників закладів загальної
середньої освіти, педагогічних працівників і батьків учнів, провести відповідну
роз’яснюючу
роботу
та
забезпечити
організоване
завершення
2019-2020 навчального року.
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