
І
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСП КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
*

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ИІ СТУПЕНІВ №  307 
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ‘ „  

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

НАКАЗ

■и /с 6с ЛОоМ №  ку  № (і 9

Про звільнення від проходження 
держ авної підсумкової атестації учнів, 
які завершують здобуття початкової та 
базової загальної середньої освіти 
у 2020 - 2021 навчальному році

Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню  
освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердж еного постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630, 
пункту 1 розпорядж ення Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 338-р 
«Про переведення єдиної держ авної системи цивільного захисту у режим 
надзвичайної ситуації», пункту 3 розділу І, пункту 6 розділу IV Порядку 
проведення держ авної підсумкової атестації, затвердж еного наказом 
Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979, наказу Міністерства 
освіти і науки України від 03.03.2021 № 273 «Про звільнення від проходження 
держ авної підсумкової атестації учнів, які завершують здобутгя початкової та 
базової загальної середньої освіти у 2020 - 2021 навчальному році», наказу 
Управління освіти Деснянської районної в місті Києві держ авної адміністрації 
від 12.04.2021 року № 95 «Про звільнення від проходження держ авної 
підсумкової атестації учнів, які завершують здобутгя початкової та базової 
загальної середньо ї освіти у 2020 - 2021 навчальному році у закладах 
загальної середньої освіти Деснянського району міста Києва» та з метою 
організованого заверш ення 2020- 2021 навчального року

НАКАЗУЮ:

1. Звільнити у 2020 - 2021 навчальному році від проходження держ авної 
підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової 
загальної середньої освіти.



2. Заступникам директора з навчальної роботи Дзиговській О.В. та 
Іващенко І.М. поінформувати учнів та батьків щ одо зазначеного вище 
рішення.
3. Учителю математики Коваль Л.Г. розмістити цей наказ на офіційному сайті 
спеціалізованої школи № 307.
4. Контроль за виконанням цього наказу залиш аю за собою.

І. ЛАППСА


