
Комунальний заклад «Костопільський ліцей - інтернат спортивного 

профілю II - III ступенів» Рівненської обласної  ради 

 

 

НАКАЗ 

 

від 29.04.2021р.                                                                           № 40-о   

 

 

 

 
Про внесення доповнень до 

наказу  КЗ «Костопільський 

ліцей-інтернат спортивного профілю» 

№ 35-о від 05.04.2021  
«Про порядок організованого  

закінчення 2020-2021 навчального  

року, складання державної 

підсумкової атестації та  

зовнішнього незалежного 

 оцінювання учнями 11-х класів» 

 

 

 

 
 

 На виконання листа МОН України №1/9-218 від 27.04.2021 «Про 

організоване завершення 2020/2021 навчального року та реалізацію Закону 

України «Про внесення змін до Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про внесення до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) (щодо окремих 

питань завершення 2020/2021 навчального року)», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Адміністрації ліцею: 

1.1. Забезпечити інформування учасників освітнього та навчально-

тренувального процесів ліцею щодо змісту  вище вказаного листа МОН 

України, розмістивши його на сайті закладу освіти. 

                                                                         30.04.2021 року. 

1.2. Підготувати наказ, що забезпечує підвезення учнів ліцею до пунктів 

тестування ЗНО.                              До 15.05.2021 року 



1.3. Документи про освіту учням, що завершили здобуття базової середньої 

освіти та повної загальної середньої освіти видати у терміни, що зазначені на 

документах про здобуття освіти. 

1.4. Визначити строки прийому документів учнів, що успішно пройшли 

конкурсний відбір на навчання в ліцей, та способи їх подання, оприлюднити їх 

на сайті закладу освіти.            

                            Після прийняття рішення конкурсної комісії. 

1.5. У період карантину надати дозвіл батькам учнів, що пройшли конкурсний 

відбір на навчання в ліцей, документи та їх копії подавати електронною 

поштою у сканованій формі без електронного цифрового підпису.                            

У визначені терміни. 

1.6. Реєстрацію документів, що надіслані в електронному вигляді, реєструвати 

згідно чинного законодавства. Мельник М.І.                                      

2. Класним керівникам: 

2.1. 9-х класів забезпечити написання батьками учнів (або іншими законними 

представниками) письмових заяв на ім’я директора ліцею: 

щодо зарахування їх дитини до 10 класу ліцею; 

щодо випуску дитини із закладу освіти. 

                                         Після вручення учням 9-х класів документів            

                                         про здобуття базової середньої освіти. 

2.2. Класним керівникам 11-х класів забезпечити написання батьками учнів 

(або іншими законними представниками) письмових заяв на ім’я директора 

ліцею про бажання їх дитини проходити ДПА у формі ЗНО. 

                                                                                    До 15.05.2021 року 

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор ліцею                                                  Сергій ЗАХОЖИЙ 


