
 

Комунальний заклад 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

13.04.2020                                                                                          № 60 

 

Про звільнення учнів 10-го класу 

від державної підсумкової 

атестації у 2019/2020 

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 23.10.2019 № 1332 «Деякі питання проведення в 2019/2020 

навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають 

загальну середню освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України від 

30.03.2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної 

підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової 

загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році» на підставі заяв 

батьків (одного з батьків) або інших законних представників та з метою 

організованого завершення 2019/2020 навчального року, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Звільнити від проходження державної підсумкової атестації осіб з 

особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями 

інтелектуального розвитку, а саме учнів 10-го класу: 

- Кашаєва Олександра Миколайовича; 

- Кучеренка Саміра Івановича; 
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- Малакей Аллу Сергіївну; 

- Мартинова Ігора Федоровича; 

- Садкову Надію Василівну; 

-Толмачова Дмитра Олександровича; 

- Толмачова Романа Олександровича. 

2. Класному керівнику 10-го класу Шубі І.В.: 

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

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

«Українська література», 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     

10-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», «Математика» та «Українська література». 

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

до 20.04.2020 

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

навчально-виховної роботи Гриненко В.Г.  

 

  Директор                                                     О.А.Хованова 

 

Гриненко В.Г. 

 

З наказом від 13.04.2020 № 60 ознайомлені:    

Гриненко В.Г. 

Шуба І.В. 

 

 


