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Про порядок закінчення 
2015/2016 навчального року

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №’762 «\Іро 
затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього 
навчального закладу до наступного класу» зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України від 30.07.2015 № 924/27369, від 17.03.2015 № 306 «Про
затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» 
та срібну медаль «За досягнення у навчанні» зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України від 31.03.2015 № 354/26799, листів Міністерства освіти і
науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального 
року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 22.04.2015 
№ 1/9-209 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну 
середню освіту», наказу департамента освіти і науки Дніпропетровської 
облдержадміністрації від 29.04.2016 № 326/0/212-16 «Про порядок закінчення 
2015/2016 навчального року» та з метою організованого закінчення 2015/2016 
навчального року

НАКАЗУЮ:

1.Головному спеціалісту відділу освіти Солонянської 
райдержадміністрації Добнюк В.В. здійснити контроль за дотриманням вимог 
чинного законодавства України до переведення та випуск учнів (вихованців) 
навчальних закладів Солонянського району у 2015/2016 навчальному році.

2. Директору комунальної установи «Солонянський районний науково- 
методичний кабінет Солонянської районної ради Дніпропетровської області» 
Шерстюку Б.В.:



2.1. Розробити рекомендації щодо підготовки та проведення свята 
«Останній дзвоник», урочистих зборів по врученню документів про повну та 
базову загальну середню освіту.

2.2. Оприлюднити даний наказ на сайтах відділу освіти Солонянської 
райдержадміністрації та районного науково-методичного кабінету.

3. Керівникам відділів освіти виконкомів об'єднаних територіальних 
громад, директорам навчальних закладів району:

3.1. Забезпечити проведення:
свята «Останній дзвоник» - 27 травня 20! 6 року;
вручення документів про повну загальну середню освіту на урочистих 

зборах 28, 29 травня, про базову загальну середню освіту 8, 9 червня 2016 року;
3.2. Здійснити своєчасне виконання навчальних планів і програм у 

загальноосвітніх навчальних закладах, в яких було тимчасово призупинено 
навчально-виховний процес через захворюваність на грип, зниження 
температури повітря, або з інших об'єктивних причин.

3.3. Розглянути питання, пов'язані із закінченням навчального року та 
випуском учнів на нарадах керівників навчальних закладів, педагогічних 
колективах за , участю представників піклувальних рад та батьківської 
громадськості протягом травня поточного року.

3.4. Залучити вчителів початкової школи, вчителів-предметників 5-8 та 
10 класів для надання допомоги під час літніх канікул учням, які за підсумками 
атестації з окремих предметів одержали бали з початкового рівня навчальних 
досягнень.

3.5. Відповідно до визначених термінів подати до відділу освіти 
Солонянської райдержадміністрації на паперових та електронних носіях 
наступні документи:

графіки проведення свята «Останній дзвоник» та урочистих зборів з 
нагоди вручення документів про освіту у розділі шкіл -  до 12 травня 2016 року;

пропозиції щодо відвідування представниками керівництва області і 
району свята «Останній дзвоник» та урочистих зборів з довідками - 
об'єктивками на навчальні заклади, директорів та протоколом проведення свят, 
сценарієм до 13 травня 2016 року;

списки випускників, які були нагороджені Золотою та Срібною 
медалями у 2016 році до 3 червня 2016 року.

3.6. Контроль за правильністю нагородження Золотою та Срібною 
медалями покласти на керівників закладів освіти.

3.7. Документи про здобуття освіти учням-випускникам навчальних 
закладів області нагороджених Золотою та Срібною медалями вручити на 
урочистих зборах. До участі у зборах запрошувати батьків, представників 
громадських організацій, органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. Вручення документів проводити в приміщеннях, що 
відповідають вимогам техніки безпеки. У процес підготовки до організації 
випускних вечорів залучати органи самоврядування навчального закладу (раду 
загальноосвітнього навчального закладу, піклувальну раду).



3.8. Заборонити будь-які неофіційні форми відзначення свята 
«Останній дзвоник», збір коштів на урочистості, подарунки школі, 
педагогічним працівникам тощо.

3.9. Запровадити жорсткий контроль за дотриманням вимог 
законодавства щодо збору благодійних і спонсорських внесків, прозорості їх 
використання.

4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
головного спеціаліста відділу освіти Солонянської райдержадміністрації 
Добнюк В.В., контроль -  залишаю за собою.


