
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 

 

25.05.2020                                         Перечин                                       № 35/01-07   

 

Про завершення 2019/2020 навчального року та  

підготовку до 2020/2021 навчального року  

 

З метою реалізації основних положень Законів України «Про освіту», 

«Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона 

вірусом SARS-Co-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», наказу 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації 22.05.2020 №85 «Про 

завершення 2019/2020 навчального року та підготовку до 2020/2021 

навчального року», для організованого завершення 2019-2020 навчального 

року і забезпечення належної підготовки закладів освіти Перечинської ОТГ 

до 2020/2021 навчального року 

  

НАКАЗУЮ:  

 

1. Керівникам закладів освіти у межах компетенції, з 

урахуванням необхідності дотримання протиепідемічних вимог 

здійснити належні організаційно-правові заходи щодо: 

1.1. Завершення навчального року відповідно до структури, 

визначеної закладом освіти на початку навчального року, а також з 

урахуванням виконання навчальних програм. 

1.2. Оформлення необхідної документації, у тому числі заповнення 

журналів. 

1.3. Мінімізації кількості звітної документації з питань організації 

дистанційного навчання учнів, яку мають подавати педагоги. 

1.4. Видачі не пізніше 15 червня 2020 року свідоцтв про здобуття 

базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелі навчальних досягнень 

учнів. 



1.5. Організації проходження учнями державної підсумкової атестації 

у формі ЗНО. 

1.6. Зарахування дітей, учнів до закладів освіти для здобуття 

дошкільної, загальної середньої освіти та укомплектування класів, груп 

відповідно до норм наповнюваності. 

1.7. Відкриття відповідно до потреби інклюзивних, спеціальних груп і 

класів, створення умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами 

відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей.  

1.8. Підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до роботи 

у 2020/2021 навчальному році та осінньо-зимовий період. 

1.9. Створення безпечного освітнього середовища з метою 

забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку 

учнів, вихованців, а також для формування у них гігієнічних навичок і засад 

здорового способу життя. 

1.10. Забезпечення дотримання вимог санітарного законодавства. 

Законодавства про безпечність та якість харчових продуктів під час 

організації харчування. 

1.11. Забезпечення з 1 вересня 2020 року підвезення учнів, 

педагогічних працівників у сільській місцевості до місць навчання, роботи та 

додому. 

1.12. Аналізу стану охоплення дітей дошкільною освітою та 

стовідсоткового охоплення дітей п’ятирічного віку різними формами 

дошкільної освіти; подальшого розвитку мережі закладів дошкільної освіти 

та підвищення відсотка охоплення дітей дошкільною освітою. 

1.13. Збереження діючої мережі закладів позашкільної освіти та 

мережі гуртків у них; забезпечення права дітей на здобуття позашкільної 

освіти.  

1.14. Проведення відповідно до «Положення про порядок звітування 

керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» 

звітування керівників закладів освіти. Річний звіт про роботу керівника 

оприлюднити на сайті закладу освіти.  

2. Керівникам закладів дошкільної освіти відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 „Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-Co-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів”, 

керуючись пунктом 4, засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Перечинської об’єднаної територіальної 

громади 01.06.2020 року (Протокол №12), за умов забезпечення належних 

протиепідемічних заходів, у межах компетенції розглянути можливість: 

2.1. Відвідування з 15 червня 2020 року таких закладів дошкільної 

освіти: Перечинський ЗДО №3 ясла-садок «Веселка», Перечинський ДНЗ №4 



ясла-садок «Теремок», Сімерського ДНЗ. Усі інші заклади дошкільної освіти 

готувати до відкриття з 01 липня 2020 року. 

3. Здійснювати моніторинг актів законодавства, якими 

розробляються та затверджуються протиепідемічні заходи, що визначають 

особливості провадження діяльності в освітній галузі на період карантину, і 

забезпечити їх дотримання та виконання. 

4. Взяти до уваги, що відповідно до норм чинного законодавства 

керівник закладу освіти несе персональну відповідальність за створення 

безпечних і нешкідливих умов навчання і виховання, утримання і праці 

усіх учасників освітнього процесу. 

5. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

5.1. Забезпечити виконання наказу МОН України від 30 березня 2020 

року №463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 9 квітня 2020 

року за №333/34616, «Про звільнення від проходження державної 

підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової  та базової 

загальної середньої освіти, у 2019-2020 навчальному році». 

5.2. Розробити і затвердити графіки видачі випускникам 9-х класів 

свідоцтв про здобуття базової середньої освіти  з урахуванням необхідності 

дотримання протиепідемічних вимог. 

5.3. Взяти до уваги, що до 1 липня 2020 року має бути припинено дію 

безстрокових трудових договорів з педагогічними працівниками, яким 

виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових 

договорів строком на 1 рік. 

5.4. Організувати на початку 2020-2021 навчального року в 2-11 

класах проведення вхідного оцінювання рівня  навчальних досягнень учнів за 

попередній рік, за результатами якого рекомендувати педагогам передбачити 

під час планування подальшої роботи систематизацію, узагальнення та 

закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно.  

6. Взяти до уваги, що серпневу конференцію педагогічних 

працівників закладів освіти Перечинської ОТГ заплановано провести                

26 серпня 2020 року. 

7. 1 вересня 2020 року до 10.00 надати відділу ОКСМС 

Перечинської міської ради оперативну інформацію щодо організованого 

початку 2020/2021 навчального року. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                                        О.Барзак 


