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НАКАЗ
від «____» __________________ 2022 р.

№ ______

Про порядок завершення 2021/22 навчального року в ліцеї
Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну
загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації
або надзвичайного стану», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня
2022р. № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та
освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», пункту 8 Положення про
Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16 жовтня 2014р. № 630, Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України в сфері освіти» від 24 березня 2022р. № 2157-ІХ; наказів
Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2022 № 232 «Про звільнення від
державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової
загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 03 березня 2022 року № 283/37619, наказу Міністерства
освіти і науки України від 01 квітня 2022р. № 290 «Про затвердження методичних
рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року»,
Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до
наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
14.07.15 р. № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.15 р. №
924/27369, протоколу рішення педагогічної ради ліцею № 7 від 21.04.22р.
НАКАЗУЮ:
1. Навчальні заняття у 1–11-х класах ліцею завершити:
- у 1–5-х класах - 31 травня 2022 р.
- у 6–11-х класах – 10 червня 2022р.
2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи – Сизоненко Л.П., Верес
Н.Ю., Сторчак О.І., Орел О.А.:
2.1 забезпечити виконання навчальних програм та планів за 2021/22 н. р. з
урахуванням рекомендацій наказу Міністерства освіти і науки України від

01 квітня 2022р. № 290 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо
окремих питань завершення 2021/2022 навчального року»;
2.2 ознайомити завідуючих кафедрами та вчителів-предметників з вимогами до
організації та проведення підсумкового оцінювання у 2021/22 н. р.
3. Завідуючим кафедр – Манєшкіній Н.В., Локтенко О.О., Шарій О.О.,
Васяніній О.А., Додю В.В., Копиловій Л.В., Заровській Г.С., Джеляловій І.Ю.:
3.1 повторно перевірити виконання навчальних програм у 1–11-х класах до 30
травня 2022 р. та подати до районного управління освіти та інноваційного
розвитку узагальнену інформацію про виконання навчальних програм та
планів дистанційної освіти під час воєнного стану до 14 червня 2022 р.;
3.2 забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють
проведення тематичного, семестрового і річного оцінювання навчальних
досягнень учнів під час воєнного стану;
3.3 організувати (по можливості з дотриманням техніки безпеки під час воєнного
стану та враховуючи тимчасові місця дистанційної
роботи вчителівпредметників, класних керівників) перенесення інформації з електронних,
індивідуальних Тимчасових паперових журналів в класні журнали:
- 1 – 5 класів до 27 травня 2022р.;
- 6 – 11 класів до 02 червня 2022р..
4. Вчителям ліцею провести підсумкове семестрове, річне оцінювання:
- учнів 1–5-х – до 27.05.22р.
- 6- 11-х класів до 03.06.22 р..
5. Класним керівникам 1-11 класів ліцею підготувати та провести підсумкову
виховну годину «Останній дзвоник 2022 – Україна Єдина» дистанційно:
- у 1–5-х класах - 31 травня 2022 р.
- у 6–11-х класах – 10 червня 2022р.
6. Вручити документи про освіту (враховуючи воєнний стан - терміни
прогнозовані):
- Учням 1-4 класів «Свідоцтво досягнень» - 31.05.22р.;
- Учням 4-х класів «Свідоцтво про початкову освіту» - 31.05.22р.;
- Учням 6-8, 10 класів «Табель успішності» - 10.06.22р.;
- випускникам: 11-х, 9-х класів — 15 червня 2022 р. та надати районному
управлінню освіти інформацію про час та місце проведення цих заходів до
31 травня 2022 р.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор ліцею

Кравченко Д. Г.
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