
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

18.03.2022                       № 115-од 
 

Про звільнення від проходження 

державної підсумкової атестації учнів, 

які завершують здобуття початкової 

та базової загальної середньої освіти, 

у 2021-2022 навчальному році 
  

Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 

лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні», пункту 8 Положення про Міністерство освіти 

і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 

жовтня 2014 року № 630, пункту 3 розділу І, пункту 6 розділу ІV Порядку 

проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 28.02.2022 № 232 «Про звільнення від 

проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття 

початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році», 

наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації від 

18.03.2022 №72 «Про звільнення від проходження державної підсумкової 

атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої 

освіти у 2021/2022 навчальному році», наказу відділу освіти, культури, медицини 

та спорту Вижницької міської ради від 18.03.2022 року №17-од «Про звільнення 

від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття 

початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021-2022 навчальному році», з 

метою збереження життя і здоров‘я учнів в умовах воєнного стану,  

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Звільнити у 2021-2022 навчальному році від проходження державної 

підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття початкової та 

базової загальної середньої освіти. 



2. Класоводам 4-х класів Клим Л.М., Петрищук Є.В. та Радченко Г.П. повідомити 

батьків та в класних журналах на предметних сторінках з української мови, 

математики в графі ДПА та в IV розділі «Зведений облік навчальних досягнень 

учнів»  зробити запис  «звільнений(а)». 

3. Класним керівникам Мицкан А.Ю. та Клим Г.Г.: 

3.1. повідомити учнів про звільнення від ДПА; 

3.2.  у додатку до свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти у 

відповідній графі зробити запис «звільнений(а); 

3.3. в IV розділі класного журналу «Зведений облік навчальних досягнень учнів»  

зробити запис  «звільнений(а)». 

4. Вчителям-предметникам Беженар Н.М., Шпинтюк Р.Г., Ямбор Н.В., Федик 

Н.М., Гаврилюк О.С., Воротняк М.І. в класних журналах на предметних сторінках 

з української мови, математики, біології (9-А), англійська мова (9-Б) в графі ДПА 

зробити запис «звільнений(а). 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.                

 

 

Директорка закладу                                    Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено: 

           __________ Клим Л.М. 

           __________ Петрищук Є.В. 

           __________ Радченко Г.П. 

           __________ Мицкан А.Ю. 

           __________ Клим Г.Г. 

           __________ Беженар Н.М.            

           __________ Шпинтюк Р.Г.  

 __________ Ямбор Н.В.  

 __________ Федик Н.М. 

 __________ Гаврилюк О.С.  

 __________ Воротняк М.І. 


