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Управління освіти Чернівецької міської ради 

Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат 
Чернівецької міської ради 

58004, м. Чернівці, вул. Луковецька, 29тел.52-24-71 
E-mail: cvvsli(5)meta.ua. Код ЄДРПОУ№25077736 

Н а к а з 

Від 20.05.2022 р. 

Про завершення 2021/2022 н.р. 
у ліцеї-інтернаті 

Відповідно до частини третьої статті 57і Закону України «Про 
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, Указу Президента України від 
14 березня 2022 р о к у № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного 
стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року 
№ 2119-ІХ, керуючись наказами Міністерства освіти і науки України від 
28.03.2022'р- № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної 
середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україна, 
від 01.04.2022 р. № 290 «Про затвердження методичних рекомендацій 
щодо ' окремих питань завершення 2021/2022 навчального року», 
Департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА від 04.04.2022 р. № 88 «Про 
окремі питання завершення освітнього процесу в умовах воєнного стану та 
завершення 2021/2022 навчального року», управління освіти Чернівецької 
міської ради від 07.04.2022 р. № 95 "Про окремі питання організації 
освітнього процесу в умовах воєнного стану та завершення 2021/2022 
навчального року", від 06.05.2022 р. № 117 "Про звільнення учнів від 
проходження державної підсумкової атестації, переведення, випуск та 
видачу документів про здобуття освіти у 2021/2022 навчальному році" та з 
метою забезпечення державних гарантій здобувачам загальної середньої 
освіти, організованого завершення навчального року в умовах воєнного 
стану, 

НАКАЗУЮ: 
1. Вважати таким, що втратив чинність наказ по ліцею-інтернату від 
13.04.2022 р. №01-02/45. 
2. Завершити навчальні заняття у 2021/2022 навчальному році 27.05.2022 р. 



3. Завершити 2021/2022 навчальний рік не пізніше 1 липня 2022 року. 
4. Звільнити від складання державної підсумкової атестації (без 
вибіркового звільнення з якогось одного чи кількох предметів) ліцеїстів 11-х 
класів у 2021/2022 н.р. 
5. Заступнику директора з НВР Чумаку В.М.: 
5.1. До 30.08.2022 р. укласти/неукласти продовження строкових трудових 
договорів з педагогами, які отримують пенсію за віком. 
5.2. До 06.06.2022 р. провести засідання тарифікаційної комісії, зробити 
попередній розподіл педагогічного навантаження на кожного вчителя на 
2022/2023 н.р. 
5.3. Повідомити педагогічних працівників про попереднє тижневе 
навантаження на 2022/2023 н.р. до періоду відпусток. 
5.4. До 01.07.2022 р. оформити річний звіт за підсумками 2021/2022 
навчального року та оприлюднити на сайті закладу. 
5.5. До 30.06.2022 р. провести педагогічну раду щодо зарахування, 
відрахування та переведення ліцеїстів. 
5.6. Забезпечити своєчасне прибутгя педагогічних працівників, залучених до 
проведення мультипредметного тесту (за окремим графіком). 
5.7. Організувати проведення вступних випробувань абітурієнтів 20-22 
червня 2022 року. 
5.7. Проконтролювати: 
~ заповнення класних журналів (паперових та електронних). 
~ архівування електронних класних журналів. 
-- надання звітів вчителями-предметниками, класними керівниками та 
вихователями. 
~ проведення підсумкового оцінювання за 2021/2022 н.р. 
~ внесення запису "звільнений (а)" у класних журналах та відповідних 
документах про освіту випускників 11-х класів 2021/2022 н.р. 
-- проведення навчальної практики у 10-му класі. 
~ видачу табелів успішності у 10-му класі та свідоцтв у 11-х класах. 
6. Соціальному педагогу Іванюку Р.Я.: 
6.1. До 27.05.2022 р. підготувати привітання з нагоди завершення 2021/2022 
навчального року. 
6.2. До 01.07.2022 р. здійснити архівування електронних класних журналів. 
7. Практичному психологу Сергієнко Є.В.: 
7.1. Здійснювати психологічний супровід учасників освітнього процесу. 
7.2. До 15.06.2022 р. розробити та подати на затвердження психологічні тести 
для вступних випробувань. 
8. Вчителям-предметникам: 
8.1. Забезпечити виконання навчальних програм в усіх класах з навчальних 
предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану. 
8.2. Неухильно дотримуватися всіх запланованих форм контролю 
(контрольних, лабораторних, практичних) визначених навчальними 
програмами. 



8.3. Здійснити заповнення класних журналів відповідно до календарно-
тематичного планування згідно розкладу. Виставити оцінки за II семестр до 
01.06. Річне оцінювання здійснити до 06.06. 
8.4. До 06.06.2022 р. надати підсумкові звіти з предмету та звіти з виконання 
навчальних програм. 
9. Класним керівникам та вихователям 10-11-х класів: 
9.1. Мільовській В.Л., Перепелиці І.І. (10 клас): 
-- до 15.06.2022 р. забезпечити видачу ліцеїстам табелів успішності. 
-- до 06.06.2022 р. надати підсумкові звіти навчальних досягнень та виховної 
роботи з ліцеїстами. 
-- до 13.06.2022 р. провести навчальні екскурсії з використанням технологій 
дистанційного навчання. 
~ до 13.06.2022 р. закінчити ремонтні роботи та здійснити передачу 
закріплених приміщень за класом завідуючому господарством 
Калініченку В.Г. 
9.2. Гирасимюк І.І., Черногуз Т.І., Дзерик М.В., Іванюк Р.Я. (11-ті класи): 
~ перевірити відповідність виставлених у додатках до документів про освіту 
балів про рівень навчальних досягнень ліцеїстів 11-х класів, виставлених у 
класних журналах, книзі видачі документів про освіту. 
~ зробити запис «звільнений (а)» у відповідних документах про освіту, 
враховуючи, що у 2021/2022 навчальному році ліцеїстів 11-х класів звільнено 
від складання державної підсумкової атестації з усіх предметів. 
~ не скріплювати печаткою закладу додаток до документа про освіту. 
~ до 06.06.2022 р. надати підсумкові звіти навчальних досягнень та виховної 
роботи з ліцеїстами. 

забезпечити присутність ліцеїстів у пунктах проведення 
мультипредметного тесту (за окремим графіком). 
~ 30.06.2022 р. видати ліцеїстам 11-х класів, які завершили здобуття повної 
загальної середньої освіти, свідоцтво про повну загальну середню освіту. 
— тримати під контролем працевлаштування та подальше навчання 
випускників. 
— до 30.06.2022 р. закінчити ремонтні роботи та здійснити передачу 
закріплених приміщень за класами завідуючому господарством 
Калініченку В.Г. 
10. 27.05. 2022 р. провести урочистості з нагоди закінчення навчального 
року (дистанційно). 
11. Відповідальному за ведення сайту Іванюку Р.Я., розмістити наказ на сайті 
ліцею-інтернату 20.05.2022 р. 
12. Контроль за виконанням даного-наказе залишаю за собою. 


