
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 254 

НАКАЗ  

 

 
09 .04. 2019 р.                                                                                   № 21

        

Про проведення державної  

підсумкової атестації та 

внесення змін до розкладу 

учнів 4-х класів у 2018-2019 н.р. 

 

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню 

освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 

8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України №59 від 25.01.2019 року 

«Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової 

атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», наказу Міністерства 

освіти і науки України № 116 від 01.02.2019 року «Про внесення зміни до 

додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року № 59», листа Департаменту 

освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська 

державна адміністрація) від 25.01.2019 № 063-582 «Про організаційні заходи 

щодо закінчення 2018-2019 навчального року в закладах загальної середньої 

освіти міста Києва» та з метою організованого проведення державної 

підсумкової атестації учнів 4 - класів ЗЗСО № 254 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести державну підсумкову атестацію учнів 4-х класів з 14 по 24 травня 

2019 року з двох предметів: 

15 травня – математика – 2 урок; 

16 травня – українська мова – 2 урок. 

2. Створити державну атестаційну комісію у складі:  

Голова комісії – Брюховецька Н.В. (директор школи); 

Члени комісії: Нечипоренко Л.П. (заступник директора з НВР); 

                          Золотарьова О.В. (заступник директора з НВР); 

                          Середа Л.Й. (заступник директора з НВР) 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Л.П. Нечипоренко: 



3.1. Погодити з головою комісії та затвердити розклад роботи комісії з 

подальшим оприлюдненням на інформаційному стенді закладу освіти та на 

його веб-сайті (Додаток 1). 

3.2.Внести такі зміни до розкладу уроків 4-их класів: 

3.2.1. 15 травня 2019 року: 

4-А клас – четвертий урок математики перенести на другий урок, а другий 

урок української мови (ІІ група) на четвертий урок. 

4-Б клас – перший урок математики перенести на другий урок, а урок 

англійської мови на сьомий (за рахунок самопідготовки на ШПД). 

3.2.2.  16 травня 2019 року: 

4-А клас -  урок фізичної культури (учитель Лисий А.Б.) перенести з 

16.05.2019 на 17.05.2019 року – третій урок; а урок української мови з 

17.05.2019 на 16.052019 року – другий урок. 

4-Б клас – урок української мови з четвертого уроку перенести на другий, а 

урок математики на четвертий. 

4-В клас – урок інформатики (ІІ група) перенести з другого уроку на сьомий 

урок (учитель Зубко Н.А.). 

4-Г клас – урок фізичної культури (вчитель Єлєнін К.М.) перенести з другого 

уроку 16.05.2019 р. на перший урок 17.05.2019 р., а урок української мови з 

другого уроку 17.05.2019 р. на другий урок 16.05.2019 р.; урок літературного 

читання 17.05.2019 перенести з першого уроку на другий. 

2. Довести до відома про зміни в розкладі всіх вчителів, які працюють в 4-их 

класах. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи                                         Наталія Брюховецька 

 

 

 

З наказом ознайомлено:                                               Л. Нечипоренко 

                                                                  О. Золотарьова 

                                                         Л. Середа 

                                                                                        А. Бовсунівська 

                                                         Л. Король 

                                                                М. Шевченко 

                                                            О. Заріцька 

                                                          М. Чарупа 

                                                          А. Польова 

                                                              Т. Креницька 

                                                      Н. Зубко 

                                                      А. Лисий 

                                                       К. Єлєнін 


