
Протокол № 6 

засідання педагогічної ради    

Новоолександрівської загальноосвітньої школи – 

дитячого садка І – ІІІ ступенів 
від 21 травня  2021 року 

Голова педагогічної ради – Швиденко О.М. 

 Секретар педагогічної ради – Даниляк Д.В. 

Присутні: вчителі школи в кількості 18 осіб. 

Відсутні: - 

Порядок денний 

 

1. Про виконання рішень попередньої педради. 

2. Про закінчення 2020-2021 навчального року та  звільнення від проходження 

державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття повної  загальної 

середньої освіти, у 20209/2021 навчальному році. 

3. Про нагородження учнів 2-10 класів Похвальними листами  та 11 класу Грамотами 

за високі досягнення у вивченні окремих предметів. 

4. Про ознайомлення з проектом Стратегії розвитку закладу освіти на 2021-2026 рр 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Швиденко О.М., в.о. директора школи, яка ознайомила  присутніх з 

виконанням рішенням попередньої педради. 

УХВАЛИЛИ: 

1.   Інформацію Швиденко О.М. взяти до відома. 

2. СЛУХАЛИ: СЛУХАЛИ:  в.о. директора Швиденко О.М., яка ознайомила 

педагогічний колектив із листом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2021 р. 

№ 1/9-218 «Про організоване завершення 2020-2021 навчального року» , у  якому   

повідомляється, що у межах академічної автономії питання організації виконання 

освітньої програми, навчального плану та освітнього процесу є внутрішнім питанням 

кожного закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завданням 

педагогічних працівників. 

Оцінювання, зокрема підсумкове, результатів навчання здобувачів освіти може 

відбуватися (за потреби) з використанням технологій дистанційного навчання (відповідно 

до підпункту 2 пункту 2 розділу III Положення про дистанційну форму здобуття повної 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 

вересня 2020 року за № 941/35224). 

В умовах запровадження посилених протиепідемічних заходів на територіях  особливо 

важливо забезпечити права учнів на продовження здобуття освіти, зокрема в 

установленому порядку перевести їх на наступний рік навчання, видати свідоцтва 

досягнень (табелі) та документи про освіту випускникам тощо. 

   

  Про звільнення у 2020/2021 навчальному році від державної підсумкової атестації 
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби»  (щодо окремих питань завершення 2020/2021 

навчального року)» (далі - Закон), згідно з яким у зв'язку із здійсненням заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, 

здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 

навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (далі - 

ДПА), зберігаючи за собою право пройти її за власним бажанням відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2020 року № 1262 «Деякі питання 



проведення в 2020/2021 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які 

здобувають загальну середню освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 

листопада 2020 року за № 1153/35436, у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі 

- ЗНО). 

ВИСТУПИЛИ: Третяк Л.В., яка повідомила, що учні 11 класу подали заяви, що не 

бажають проходити ДПА у формі ЗНО  

УХВАЛИЛИ: 

1. 2020-2021 навчальний рік завершити 28 травням 2021 року, останній дзвоник 

провести 29 травня 2021 року. 

2. Звільнити учнів 11 класу від проходження ДПА у формі ЗНО з усіх предметів, у 
документі про освіту у розділі «пройшов(ла) державну підсумкову атестацію з 

таких предметів записати «ЗВІЛЬНЕНИЙ( А)» 

3.СЛУХАЛИ:  Класних  керівників  5 та 6 класів Петрук С.І.. Дикуху Т.А., які 

повідомили, що  учнів  Кучів Юлія та Балабан Анастасія  закінчили навчальний рік на 

високий рівень,   

УХВАЛИЛИ: 

Нагородити Похвальними листами ученицю 5 класу Кучів Юлію та ученицю 6 класу 

Балабан Анастасію   

4.СЛУХАЛИ : в.о. директора школи  Швиденко О.М.. яка ознайомила присутніх з 

проектом стратегії  розвитку закладу освіти на 2021 -2026 рр. 

УХВАЛИЛИ: погодити стратегію розвитку закладу освіти на 2021-2026 рр. 

   

Голова педагогічної ради Швиденко О.М. 

Секретар педагогічної ради Даниляк Д.В.  

 

 

 
 


