
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

03.05.2022                       № 138-од 
 

Про звільнення від проходження державної  

підсумкової атестації учнів, які завершують  

здобуття повної загальної середньої освіти  

у 2021-2022 навчальному році  

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України у сфері освіти», статті 17, підпункту 14 пункт 3 розділу X "Прикінцеві та 

перехідні положення" 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 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2020 року № 338-р «Про переведення єдиної державної системи 

цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», 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, 

на виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

03.05.2022 №107, наказу відділу освіти, культури, медицини та спорту 

Вижницької міської ради від 03.05.2022 року №25-од та 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 повної загальної 

середньої освіти. 

2. Класним керівникам 11-х класів Підопригорі О.В. та Ізбінському О.Д.: 

2.1. повідомити учнів про звільнення від ДПА; 

2.2.  у додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти 

у відповідній графі зробити запис «звільнений(а); 

2.3. в IV розділі класного журналу «Зведений облік навчальних досягнень 

учнів»  зробити запис  «звільнений(а)». 



3. Вчителям-предметникам Артемчук Г.І., Підопригорі О.В., Федик Н.М., 

Ямбо Н.В., Пилипюк О.Ю., Гаврилюк О.С., Панасенко М.Ю., Воротняк М.І., 

Гайдук Н.М., Тороус Н.В., Ізбінський О.Д.  в класних журналах на предметних 

сторінках з української мови та літератури, математики, історії України, 

англійська мови, географії, біології та фізики в графі ДПА зробити запис 

«звільнений(а). 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.                

 

 

Директорка закладу                                    Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено: 

            

           __________ Артемчук Г.І. 

           __________ Підопригора О.В. 

           __________ Федик Н.М. 

           __________ Ямбор Н.В. 

           __________ Пилипюк О.Ю. 

           __________ Панасенко М.Ю. 

           __________ Гаврилюк О.С. 

           __________ Тороус Н.В. 

           __________ Гайдук Н.М. 

           __________ Воротняк М.І. 

           __________ Ізбінський О.Д. 

 


