
 

УКРАЇНА 

Донецька область  

 Комунальний заклад  

«МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  I-IIІ СТУПЕНІВ № 68 

МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»  

(ЗОШ № 68) 
вул.Олімпійська, 199, м.Маріуполь, 87557. Тел.:(0629)24 54 82 

e-mail: vostok_68@ukr.net 

 

Н  А  К  А  З 
від  04.05.2020 р.  № 59 
              м. Маріуполь                                     
                                                             

     Щодо організованого завершення  

     2019-2020 навчального року та  

     підсумкового оцінювання  

 

 

 На підставі листа департаменту освіти від 30.04.2020 р. «Щодо 

організованого завершення 2019-2020 навчального року, на виконання 

Рекомендацій Міністерства освіти та науки України від 16.04.2020 р. № 1/9 -213 

«Про проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 

2019-2020 навчального року», 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Закінчити освітній процес – 29 травня 2020 року.  

 

2. З 12 по 29 травня 2020 року продовжувати освітній процес з 

використанням технологій дистанційного навчання без домашнього 

завдання. 

 

3. За необхідністю з 12 по 22 травня 2020 року провести підсумкові 

контрольні роботи з предметів з використанням технологій 

дистанційного навчання (графік додається). 

 

4. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Кобзар-Гута Наталі 

Миронівні та Лободі-Солдатенко Інні Олександрівні:  

4.1. Дотримуватися п.п.1-3 даного наказу. 

4.2. Довести даний наказ до класних керівників та вчителів -

предметників.  

 

5. Класним керівникам та вчителям-предметникам: 

5.1. Дотримуватися п.п.1-3 даного наказу. 

5.2. Проводити підсумкові контрольні роботи з використанням 

технологій дистанційного навчання згідно графіку (за 

необхідністю). 



5.3. Підсумкове річне оцінювання здійснити з урахуванням результатів 

очного навчання у І семестрі, січні-березні 2020 року та 

результатів навчання з використанням дистанційних технологій в 

період карантинних обмежень . 

5.4. Завчасно проінформувати батьків та учнів щодо критеріїв 

оцінювання кожної контрольної роботи  та графіка проведення 

підсумкових контрольних робіт.  

5.5. Виставити семестрові та річні оцінки у класні журнали у період не 

пізніше 5 робочих днів після завершення II семестру  

5.6. Оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, 

свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів завершити 

не пізніше 15 червня 2020 року.  

 

6. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

Директор ЗОШ № 68      Д.П.Юров 

 

 

 

 

 

Додаток 

до наказу по ЗОШ № 68  

від 04.05.2020 р. № 59 

 

 

 

Графік 

проведення підсумкових контрольних робіт  

з предметів з використанням технологій дистанційного навчання  

 

Дата Предмет 

12.05.2020 Українська мова 

13.05.2020 Українська література  

14.05.2020 Математика / алгебра  

15.05.2020 Геометрія 

18.05.2020 Російська мова / географія  

19.05.2020 Література 

12-22.05.2020 Англійська мова / німецька мова  

20.05.2020 Фізика 

21.05.2020 Хімія 

22.05.2020 Біологія 

 


