
  РІШЕННЯ 

засідання педагогічної ради 

«Від професійної компетентності до професійної діяльності. 

Організоване завершення 2019-2020 навчального року» 

від 06. 05. 2020 року» 
 

1. 2019-2020 навчальний рік завершити дистанційно. 

2. Визначити строки завершення 2019-2020 навчального року відповідно 

до структури навчального року,  затвердженої наказом директора 

школи  №144 від 02.09.2019 «Про структуру 2019-2020 н. р.», 

забезпечивши виконання освітніх програм та навчальних планів 

шляхом організації освітнього процесу із застосуванням дистанційних 

технологій навчання:  

- закінчити навчання 29 травня 2020 року (1-10 класи); 

- завершити навчальний рік до 01 липня 2020 року. 

3. Заборонити проведення масових заходів, пов’язаних із завершенням 

навчального року та проведенням випускних вечорів. 

4. Педагогічним працівникам школи під час організації освітнього 

процесу із застосуванням дистанційних технологій навчання: 

4.1. Керуватись наказом по школі  від 16.03.  №46  «Про проведення 

занять  за допомогою  технологій дистанційного навчання на 

період карантину» та  листом МОН України від 16.04.2020 р. № 

1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та 

організованого закінчення 2019-2020 н.р.». 

4.2. Забезпечити планування кількості та обсягу завдань, 

діагностичних/контрольних заходів для здобувачів освіти з 

урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи 

емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів. 

4.3. Забезпечити доступність освітнього контенту для всіх учнів 

школи, використовуючи різні засоби обміну інформацією, зручні  

для здобувачів освіти. 

4.4. Здійснювати: 

- Оцінювання навчальних досягнень учнів у синхронному та 

(або) асинхронному режимах згідно рекомендацій МОН (лист 

№ 1/9-213 від 16.04.2020р.); 

- підсумкове (тематичне та семестрове) оцінювання  учнів з 

урахуванням  результатів очного навчання у І семестрі, січні-

березні 2020 року та результатів дистанційного навчання в 

період карантинних обмежень. 

Результати оцінювання учнів фіксувати в електронному журналі. 



4.5. До 06.05.2020 розробити графік проведення  дистанційних 

діагностичних та контрольних робіт  та ознайомити з ним 

здобувачів освіти та їх батьків, зазначивши у графіку: 

- форму та вид оцінювання; 

- необхідні для цього ресурси; 

- дату та тривалість проведення (для синхронного режиму); 

- дату та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх 

подання (для асинхронного режиму). 

4.6. Перевести до наступного класу учнів, які з різних причин не були 

охоплені дистанційним навчанням у період карантину та 

розробити для них індивідуальні навчальні плани щодо засвоєння 

пропущеного навчального матеріалу.  Організувати роботу з 

такими дітьми до 01.07.2020 року. 

4.7. Підсумкове оцінювання учнів, які здобувають освіту за формою 

педагогічного патронажу та інклюзивною формою, у 2019-2020 

н. р. здійснювати також з використанням технологій 

дистанційного навчання. 

4.8. Оформити всю  шкільну документацію після прийняття Урядом 

рішення щодо послаблення карантинних обмежень та до початку 

щорічної основної відпустки відповідно до складеного гнучкого 

графіку. 

4.9. Запис вичитаних годин із застосуванням дистанційних 

технологій навчання до класного журналу здійснювати,  

використовуючи електронний журнал. При цьому  вказувати: 

-  порядковий номер уроку;  

-  дату його проведення відповідно до розподілу годин 

визначених календарно-тематичним плануванням учителя;  

- дистанційну  технологію, що застосовувалась для проведення 

уроків ( освітня програма Human, відеоконференція Zoom, 

онлайн урок, відеозапис уроку, віртуальний клас, тощо) 

4.10. Тематичні та підсумкові контрольні роботи, які проводились в 

асинхронному режимі записувати у журнал без зазначення дати 

їх проведення, у синхронному режимі – з датою проведення. 

4.11. Виставити річні оцінки у класних журналах у період не пізніше 6 

робочих днів після завершення   ІІ семестру. 

4.12. До 15.06.2020 р. завершити оформлення табелів, свідоцтв  

досягнень учнів 1-2-х класів, свідоцтв про здобуття базової 

середньої освіти, похвальних листів та забезпечити  видачу копій 

цих документів, окрім 9 -х класів,  через засоби електронного 

зв’язку з подальшою видачею оригіналу 01.09.2020 р.  

4.13. Організувати видачу свідоцтв про здобуття базової середньої 

освіти після прийняття Урядом рішень про зняття певних 



карантинних обмежень для здобувачів освіти з дотриманням 

регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки. 

4.14. Для випускників 11 класів, після завершення карантинних 

обмежень, організувати додаткові консультації з предметів, 

обраних для проходження ДПА у формі ЗНО за складеним 

графіком та за умови дотримання регламенту санітарно-

епідеміологічної безпеки. 

5. Заступникам директора з навчально-виховної  роботи Жигановій 

О.Б., Савицькій Л.П., Журавській І.В., Бойко Ж.Л. відповідно до 

розподілу посадових обов’язків забезпечити контроль за основними 

аспектами завершення 2019-2020 навчального року та виконанням 

навчальних планів та програм у повному обсязі. 


