
 

Комунальний заклад 

  «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

15.04.2019                                                                                          № 53 

 

Про звільнення учнів 4-го класу 

від державної підсумкової 

атестації у 2018/2019 

навчальному році 
 

Відповідно розділу ІV пункту 3 Про порядку проведення державної 

підсумкової атестації, затвердженого 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 25.01.2019 № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році 

державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню 

освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2019 № 116 

«Про внесення змін до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року № 59», 

враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019 № 1/9-

196 «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової 

атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному 

році», на підставі заяв батьків (одного з батьків) або інших законних 

представників, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Звільнити від проходження державної підсумкової атестації осіб з 

особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями 

інтелектуального розвитку, а саме учнів 4-го класу: 

- Абрамова Віктора Андрійовича; 
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- Аксюк Аліну Ярославівну; 

- Бабака Сергія Віталійовича; 

- Гавренко Юлію Олександрівну; 

- Герасименко Любов Миколаївну; 

- Долмачову Катерину Олександрівну; 

- Карлюку Дар'ю Олександрівну; 

- Коваля Руслана Валерійовича; 

- Островерха Владислава Івановича; 

- Саранчу Олександра Євгеновича; 

- Саранчу Максима Євгеновича; 

- Стахова Дениса Володимировича. 

2. Класному керівнику 4-го класу Черкасовій О.В.: 

2.1. Учням, які звільнені від державної підсумкової атестації в окремій 

колонці з написом ДПА, з предметів «Українська мова» та «Математика», 

зробити запис: «зв». 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гриненко В.Г.: 

3.1. Забезпечити дотримання вимог чинних нормативних документів 

Міністерства освіти і науки України з питань процедури звільнення учнів     

4-го класу від державної підсумкової атестації. 

3.2. Забезпечити контроль за відповідністю виставлення річних оцінок  та 

запису «звільнений» у графі «Державна підсумкова атестація» з предметів 

«Українська мова» та «Математика». 

3.3. Розмістити даний наказ на офіційному веб-сайті закладу. 

до 20.04.2019 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Гриненко В.Г.  

 

  Директор                                                     О.А.Хованова 

Гриненко В.Г. 

 



 3 

З наказом від 15.04.2019 № 53 ознайомлені:    

Гриненко В.Г. 

Черкасова О. В. 

 

 

 


