
 

 

                      Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Шклинь 
 

                                                                      НАКАЗ 

 

08.06.2018                                      с. Шклинь                            № 62 
 

Про переведення учнів 
9 класу до 10 класу 

 

             Керуючись Законом України «Про освіту», Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.08.2010 р. №778, відповідно до Порядку переведення 

учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу , затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07. 2015 р. за № 924/27369, 

згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №115 від 

07.02.2012 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2012 р. за 

№271/20584 Про внесення змін до Положення про Похвальний лист «За високі 

досягнення в навчанні» та наказу відділу освіти, молоді та спорту Горохівської 

райдержадміністрації від 15.02.2018 р. № 45 «Про організоване завершення 

2017-2018 н. р. та особливості проведення державної підсумкової атестації у 

закладах загальної середньої освіти» та на підставі рішення педагогічної ради 

(протокол № 7 від 08.06.2018 р. «Про переведення учнів 9 класу до 10 класу»)  

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити рішення педагогічної ради від 08.06.2018 р. «Про переведення 

учнів 9 класу до 10 класу») 

2.Перевести учнів 9 класу до 10 класу 

Бучман Ганну Михайлівну 

Гаця Андрія Олександровича 

Данилюк Яну Григорівну 

Концимала Романа Руслановича 

Салівончик Софію Володимирівну 



Тимчишину Софію Олексіївну 

3. Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України 12.01.2016 № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 03.02. 2016 № 184/28314,  Інструкції про звільнення від проходження 

державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх 

навчальних закладів за станом здоров'я, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я 

України від 01 лютого 2013 року № 72/78, зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 18.02. 2013 № 288/22820 випустити зі школи та видати 

свідоцтво про базову загальну середню освіту учениці 9 класу індивідуальної 

форми навчання Колотовій Олені Євгенівні. 

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

навчально-виховної роботи Грищук А.Ф. 

 

 

 

 Директор                                                                                    М.ДОЛОНСЬКА 

З наказом ознайомлено                                                              А.Ф.Грищук  

 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/34667/

