
УКРАЇНА 

СТАРОМІЗУНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ВАСИЛЯ ВЕРХОВИНЦЯ  

ВИГОДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

__________________________________________________________________ 
вул. Січових Cтрільців, 82, с. Старий Мізунь Долинського району Івано-Франківської  області, 

77543, тел. (03477) 61-6-74 

E-mail  Staromizynskazow_dol@ukr.net Код ЄДРПОУ 20565684 

НАКАЗ 

від 23.06.2020                           с. Старий Мізунь                                       №_____ 

Про звільнення від проходження 

державної підсумкової атестації учнів 11 класу 

у 2019-2020 навчальному році             

                   

Відповідно до статті 10 та статті 17 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 

березня 2020 року № 324-р «Про встановлення режиму надзвичайної ситуації 

у м. Київ», пункту 6 розділу IV 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 

17.03.2015 року № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За 

високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», 

листа Міністерства освіти і науки України «Щодо реалізації Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань 

завершення 2019-2020 навчального року» від 22.06.2020 № 1/9-338 та з 

метою збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу та 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до заяв випускників 

2020 року від 23.06.2020 року про небажання здавати ДПА у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання, та за рішенням спільного онлайн-

засідання педагогічної ради і ради ліцею від 23.06.2020 року, протокол №13, 

НАКАЗУЮ: 

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

підсумкової атестації учнів 11 класу, які завершують здобуття повної 

загальної середньої освіти. 

2. Завершити 2019-2020 навчальний рік для 1-10 класів ліцею не пізніше 

1 липня 2020 року. 

3. Класному керівнику 11 класу Сові-Тюшко О.В. до 24.06.2020 року 

проінформувати учнів 11 класу та їх батьків про те, що: 

3.1 Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної 

середньої освіти у 2019-2020 навчальному році мають право пройти 
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державну підсумкову атестацію, у тому числі, за власним бажанням 

у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 

3.2. Для вступу до закладів вищої освіти у 2020 році, незважаючи на 

звільнення від ДПА, обов’язкове проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

3.3. Для участі у ЗНО учасникам  обов’язково мати при собі паспорт, 

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та запрошення 

для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. 

3.4. Довести до відома батьків учнів 11 класу про їх персональну 

відповідальність за вчасну явку дітей до пунктів здачі ЗНО. 

3.5. Здійснити запис «Звільнений/а» в класному журналі у колонку з 

написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом 

«Річна» згідно персонального вибору учнів предметів для 

зарахування ЗНО як ДПА (Додаток 1). 

3.6. Здійснити запис  «Звільнений/а» у додатки до свідоцтв про повну 

загальну середню освіту  у графі «державна підсумкова атестація» 

згідно персонального вибору учнів предметів для зарахування ЗНО 

як ДПА (Додаток 1) 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

з навчально-виховної роботи Лиходід Л.М. 

  

Директор ліцею                                                                                   О. Сова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               


