
Шановні вчителі! 

 Доводимо до вашого відома інформацію Міністерства освіти і науки України 

щодо продовження карантинних заходів до 11 травня 2020 року та особливості 

закінчення навчального року. 

 Наполегливо просимо ознайомитись із змістом листа Міністерства освіти і науки  

від 16.04.2020 № 1/9-213 «Про проведення  підсумкового оцінювання  та 

організованого завершення 2019-2020 навчального року», який розміщено на  

офіційному сайті нашого закладу  Особливу увагу просимо звернути на питання 

організації підсумкового оцінювання в дистанційних умовах, які висвітлені в листі 

Міністерства освіти і науки. Наголошуємо, що структура навчального року 

залишається незмінною. Тобто ІІ семестр закінчується 29 травня 2020 року. 

Теоретична та практична частина змісту навчальних програм повинна бути виконана 

до 29 травня 2020 року в повному обсязі. 

 Зобов’язуємо Вас  терміново сповістити учнів та батьківську громадськість про 

продовження карантину та наголосити про відповідальність щодо недотримання 

правил карантину. В індивідуальному порядку просимо провести бесіди з батьками 

учнів, з якими не забезпечено зворотний зв'язок з навчальних предметів, та наголосити 

на обов’язковість виконання підсумкових контрольних робіт. 

 Просимо вже сьогодні розпочати роботу щодо підготовки підсумкових 

контрольних робіт з усіх навчальних предметів, які будуть проведені в період з 12 по 

22 травня 2020 року. Радимо провести дані контрольні роботи через дистанційну 

платформу «Naurok». З метою уникнення перевантаження учнів повинно бути 

заплановано не більше 3 контрольних робіт в один навчальний день. З цією метою 

пропонуємо Вам заповнити Googl таблицю, в якій забити дату підсумкової 

контрольної роботи зі свого навчального предмету (будуть запропоновані дати, а вам 

необхідно вписати у вільну клітинку свій предмет). 

 Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і 

науки, оцінки з навчальних предметів за ІІ семестр будуть виставлятись на основі 

поточних та тематичних оцінок до 12 березня 2020 року та тематичних оцінок за 

період карантину.  Терміни оформлення класних журналів будуть повідомлені 

пізніше. Враховуючи вищезазначену інформацію рекомендуємо Вам здійснювати 

систематичний облік результатів виконання учнями дистанційних завдань, проводити 

індивідуальні консультації для учнів та їх батьків в телефонному режимі та через 

інтернетресурси. 

З повагою адміністрація КЗ «Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 
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