
наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 28 березня 2022 pi Ng 274 <Про деякi питання

органiзачiТ здобуття загальноi середньоТ освiти та ocBiTHbo.o прошф.у в умовах во€нного cTally

в YKpaiHi>, пункту 8 Положення про MiHicTepoTBo освiти i науkи УкраТни, затверд}кеного

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 2014 р. ф 630, наказу MiHicTepcT,Ba

освiти i науки Украiни вiд 01 квiтня 2022 р. J\Ъ 290 (Про ]затвердження методичних

рекомендацiй щодо окремих питань завершення 202112022 нdьчального року), pillleltttя

педагогiчноi ради вiд 04 квiтня 2022 року протокол J$ l2
НАКАЗУЮ:

1. Завершити 202|12022 навчальний piK 06 червня 2022року.
2. Забезпечити виконання ocBiTHix програм, навчальних програм та навчального плану за

рахунок ущiльнення навчаJIьного матерiалу та внести вiдпРвiднi змiни до календарно-

тематичного планування з предметiв iHBapiaHTHoi та BapiaT{BHoT складовоi навчального

плану закладу освiти. I

]3. При здiйсненнi оцiнювання за II семестр зараховувати вс| оцiнки, якi отримав yLIeHb
1

(учениця) упродовж цього семестру незалежно вiд мiсця н{вчання

4. Рiчне оцiнювання здiйснювати на пiдставi семестрових аб! скоригованих семестрових
оцiнок. Пiд час виставлення рiчноi оцiнки враховувати линflмiку особистих резулы,агiв
навчання учня (ученицi) з предмета та сформованiстЫ в учня (ученицi) умiltrlяi,
застосовувати набутi знання. 

l

У 1-4 класах пiдсумкову оцiнку за piK, вiдповiдно ло Метýличних рекомендацiй щодtо

оцiнювання результатiв навчання учнiв 1-4 класiв закладiЧ загальноТ середньоi освiти,
затверджених наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiТни вiд 13.01.2021 J\b 81З,

визначити з урахуванням динамiки досягнення того |чи iншого результату та

спостережень вчителя заучнями. I

5. Звiльнити у 202112022 навчальному роцi, вiдповiдно оо фор*urивно-правових aKTiB,

злобувачiв початковоТ, базовоТ та зага:tьноi середньоi освiти вiд проходження

лержавноi пiдсумковоТ атестацii (Закон УкраIни <Про ]внесення змiн до деяких,i
законодавчих aKTiB УкраiЪи в сферi освiти> вiд24 березня 2022 року Л9 21 57-IX; наказ

MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 28.02.2022 J\Ъi 232 <Про звiльнення вiд

державноi пiдсумковоТ атестацii учнiв, якi завершують здqбуття початковоТ та базовоi



загапьноi середньоi освiти у 202112022 навчальному

MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 0З березня 2022 року за J\Г9 2 7619).
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роцi), зареестрований у


