СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) ШКОЛА № 7
НАКАЗ
27.04.2021
Про звільнення від ДПА учнів 12 класів
та екстернів школи

№ 30

Відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації
(наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 р. № 1369,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 № 8/32979), пункту
42 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 5014
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», ухваленого Верховною
Радою України 13.04.2021, користуючись рекомендаціями, викладеними в листі
Міністерства освіти і науки України від 27.04.2021 № 1/9-218 «Про
організоване завершення 2020/2021 навчального року»
НАКАЗУЮ:

1. Звільнити від проходження державної підсумкової атестації учнів школи та
екстернів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти.
2. Взяти до уваги, що здобувачі освіти, випускники 2020-2021 навчального
року, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у
формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням.
3. В разі виявлення бажання пройти державну підсумкову атестацію, в тому
числі в формі ЗНО, повнолітні випускники, або батьки неповнолітніх
випускників повинні звернутися із письмовою заявою до керівника закладу
освіти особисто або у від сканованому вигляді електронною поштою про
складання ДПА.
До 21.05.2021
4. Класним керівникам випускних класів проінформувати здобувачів освіти:
4.1 про обов’язковість проходження зовнішнього незалежного оцінювання
для вступу до закладів вищої освіти у 2021 році.
4.2 про можливість та умови здачі ДПА, в тому числі і в формі ЗНО за
бажанням та терміни подачі відповідної заяви.
5. Заступнику директора з НВР Пономару С. І.:
5.1 В разі наявності здобувачів освіти, які бажають здавати ДПА в закладі
освіти, організувати проведення державної підсумкової атестації в
письмовій формі, за завданнями та у строки не пізніше закінчення
навчального року (до 01 липня)
6. В разі виявлення бажання складати ДПА, в тому числі в формі ЗНО,
внести результати державної підсумкової атестації до додатків до свідоцтв
про здобуття повної загальної середньої освіти таким випускникам.
7. В разі не виявлення бажання складати ДПА, в тому числі в формі ЗНО,
відсутності письмової заяви в встановлені терміни, внести до відповідної

графи бланку додатку до свідоцтв про здобуття повної загальної середньої
освіти запис «звільнений(а)»
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР
Пономара С. І.
Директор школи

Ю. Яковенко

