
 

Нововодолазький ліцей №1 

Нововодолазької селищної ради Харківської області 

 

НАКАЗ  

 

23.06.2020                                    Нова Водолага                                       № 108 

 

Про звільнення від проходження 

державної підсумкової атестації 

здобувачів освіти, які завершують 

здобуття повної загальної середньої 

освіти у 2019/2020 навчальному році 

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року» від 

18 червня 2020 року № 725-IX, листа Міністерства освіти і науки України від 

22.06.2020 №1/9-338 «Щодо реалізації Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо окремих питань завершення                                     

2019/2020 навчального року»» та з метою організованого завершення 

2019/2020 навчального року для здобувачів освіти 11-го класу, які завершують 

здобуття повної загальної середньої освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Звільнити від проходження державної підсумкової атестації 

(ДПА) здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої 

освіти у 2019/2020 навчальному році. 

2. Класному керівнику 11-го класу Шиленко О.М.: 

2.1. Донести зміст цього наказу та листа Міністерства освіти і науки 

України від 22.06.2020 №1/9-338 «Щодо реалізації Закону України «Про 



внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення                                     

2019/2020 навчального року»» до відома здобувачів освіти 11-го класу та їх 

батьків засобами соціальних мереж (вайбер, пошта). 

До 24.06.2020 

2.2. Встановити та надати список здобувачів освіти 11-го класу, які 

виявили бажання проходити ДПА. 

До 24.06.2020 

2.3. Провести уточнення списків випускників закладу загальної 

середньої освіти, які потребують підвезення до пунктів тестування та у 

зворотному напряму для участі у ЗНО-2020. 

До 25.06.2020 

3. Здобувачам освіти, які виявили бажання проходити державну 

підсумкову атестацію (далі ДПА) особисто (у разі досягнення повноліття) або 

із залученням одного з батьків, інших законних представників неповнолітніх 

здобувачів освіти, надати письмову заяву у довільній формі на ім’я директора 

Нововодолазького ліцею №1, що підтверджує таке бажання, особисто або у 

відсканованому вигляді на електронну адресу закладу загальної середньої 

освіти n.licey67@ukr.net. 

До 15.00 24.06.2020  

4. Відповідальність за організацію видачі здобувачам освіти 11-го 

класу, які не виявили бажання проходити ДПА, свідоцтв про здобуття повної 

загальної середньої освіти та додатків до них із записом «звільнений/а» у 

відповідній графі бланку додатка залишаю за собою. 

Невідкладно, але не раніше дати видачі 

свідоцтва, яка зазначена у ньому 

5. Відповідальність за організацію видачі здобувачам освіти 11-го 

класу, які виявили бажання проходити ДПА у формі ЗНО, свідоцтв про 

здобуття повної загальної середньої освіти та додатків до них із зазначенням 

mailto:n.licey67@ukr.net


результатів ДПА у формі ЗНО у відповідній графі бланку додатка залишаю за 

собою. 

Після отримання від УЦОЯО  

результатів ДПА у формі ЗНО,  

але не раніше дати видачі свідоцтва, 

яка зазначена у ньому  

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею                                                     Олександр КОВАЛЕНКО 

 

З наказом від 23.06.2020 №108 ознайомлені: 

Шиленко О.М. 


