
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

 08.04.2016 смт Нова Водолага № 79  
 

Про   порядок організованого  

закінчення  2015/2016 

навчального року 

  

            Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», 

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 14.02.2015 за № 157/26602, наказу Міністерства освіти і науки 

України від 16.09..2015 № 940 “Про проведення державної підсумкової 

атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 

навчальному році”, від 08.10.2015 № 1050 “Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940”, від 

08.02.2016 №94 “Про затвердження орієнтовних вимог до проведення 

державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти у 2015/2016 навчальному році”, листа Міністерства освіти і 

науки України від 22.05.2015 №1/9-2583 “Про структуру 2015/2016 

навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів”, 

Порядку переведення учнів(вихованців) загальноосвітнього навчального 

закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль “За високі 

досягнення  у навчанні”, срібну медаль “За досягнення у навчанні”, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 

306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 

354/26779, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної 



2 

 

державної адміністрації від 07.04.2016 № 137” Про порядок організованого 

закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації учнів 4, 9,11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх 

типів і форм власності Харківської області”, з метою створення належних 

умов, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2015/2016  

навчального року  та здійснення контролю за виконанням навчальних планів 

та програм 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати 27.05.2016 року днем завершення 2015/2016 навчального року. 

2.Заступнику директора  з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б.: 

2.1. Ужити необхідних заходів із питань організованого закінчення 2015/2016 

навчального року. 

                                                                                Квітень-травень 2016 року 

2.2. Установити  неухильний контроль за дотриманням вимог чинних 

нормативних документів Міністерства освіти  і науки України  з питань 

організованого закінчення поточного навчального року. 

                                                                                Квітень-травень 2016 року 

2.3. Здійснювати особистий контроль за роботою вчителів-предметників з 

питань  повного та якісного  виконання Державного стандарту початкової 

загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  23.11.2011 

 № 1392. 

                                                                                              До 01.06.2016 

2.4. Установити контроль за  дотриманням термінів семестрового та річного 

оцінювання навчальних досягнень учнів 2-11-х  класів. 

                                                            До 20.05.2016 - семестрове оцінювання 

                                                                      До 25.05.2016 - річне оцінювання 
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2.5. Здійснити контроль за дотриманням вимог  щодо  розрахунків 

середнього бала  атестата випускників 11-го класу, щодо розрахунків 

середнього бала свідоцтв випускників 9-го класу та здійснення відповідних 

записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв 

про базову загальну середню освіту і  шкільній документації. 

                                                                                                     До 27.05.2016                                                                                                                                                                                                                    

2.6. Здійснити контроль за здійсненням у додатках до свідоцтв про базову 

загальну середню освіту та додатках до  атестатів про повну загальну 

середню освіту відповідного запису “звільнений(а)” на місці виставлення 

балів за державну підсумкову атестацію. 

                                                                                                            До 27.05.2016 

3. Вчителям-предметникам 1-11-х класів: 

3.1. Забезпечити організоване закінчення навчальних занять та виконання в 

повному обсязі навчальних планів і програм. 

                                                                                                   До 27.05.2016  

3.2. Здійснити  семестрове оцінювання учнів 2-11-х класів. 

                                                                                                           До 20.05.2016 

3.3. Здійснити річне оцінювання учнів 2-11-х класів. 

                                                                                                           До 25.05.2016 

4. Провести свято “Останній дзвоник”  27.05.2016 року. 

5. Провести 28.05.2016 року випускний вечір для учнів 11-го класу. 

6. Провести 27.05.2016 року  випускний вечір для учнів 9-го класу. 

7. Водолажченко Т.В., вчителю біології, оприлюднити рішення педагогічної 

ради про перевід учнів до наступного класу на офіційному  веб-сайті закладу. 

До 31.05.2016 

8. Контроль  за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                              С.Ю.Єрмаков 

 

Калашник 
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З наказом від 08.04.2016   №  79  ознайомлені: 

Калашник Л.Б._______________________ 

Черниш І.В.  

Звенигородська І.В.  

Васильєва О.О.  

Петрашкевич Т.Р.  

Антоненко О.І.  

Білашко В.М.  

Водолажченко  Т.В.  

Кассич Л.А.  

Жукова І.К.  

Романов С.О.  

Мерчанська Л.В.  

Руденко О.Я.  

Челомбітько О.В.  

Щербак І.Б.  

Мишак С.М.  

Орда І.Г.  

Лютко О.М.  

Панченко Л.Є.  

Губа Т.А.  

Курило О.А.  

Федоренко Г.Г.  

Семенюра Л.П.  

Клочко В.М.  

Білашко В.М.            ___________________ 

Атанасова Т.Г.           ___________________ 

Ольховська Н.В.       ___________________ 

Буклей С.І.                ___________________ 

Скляр І.І.                   ___________________ 

Скляр В.В.                ___________________ 

Старець Т.В.             ___________________ 

 

 

 

 


