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НАКАЗ 

   02.06.2021 № 16-у 

 

«Про переведення та випуск учнів                

9 класу закладу» 

 

Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  

від 03.03.2021 №273  «Про звільнення від проходження державної підсумкової 

атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої 

освіти, у 2020/2021 навчальному році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 16 березня 2021 року за № 338/35960, Порядку переведення учнів 

(вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого   

наказом   Міністерства  освіти  і  науки  України  від 14.07.2015 № 762, (у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621), 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369, 

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 05.05.2018 за №564/32016, наказу 

відділу гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради Обухівського району 

Київської області від 28.04.2021 №33-ОД «Про організоване закінчення 2020/2021 

навчального року в закладах загальної середньої освіти Феодосіївської сільської 

ради», за рішенням педагогічної ради протокол від 31.05.2021 №12 

 



 

НАКАЗУЮ: 

1. Вручити свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти таким 

учням закладу: 

1. Годуну  

2. Гриценко  

3. Дарманчевій  

4. Захаревичу  

5. Козаку  

6. Корнієнку М 

7. Корнієнку Р 

8. Красножону  

9. Ламх  

10. Панюті  

11. Пікаленку  

12. Понзелю  

13. Сінельнику  

14. Цюцяк  

15. Шаповал  

2. Вручити свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти з відзнакою  

Боднарю. 

3. Перевести з 9 класу до 10  класу таких учнів: 

1. Гриценко  

2. Дарманчеву  

3. Захаревича  

4. Корнієнка  

5. Ламх  

6. Пікаленка  

7. Понзеля  

8. Сінельника  

9. Цюцяк  

10. Шаповал  



 

4. Випустити з 9 класу закладу освіти таких учнів: 

1. Боднара  

2. Годуна  

3. Козака  

4. Корнієнка  

5. Красножона  

6. Панюту  

7. Класному керівнику 9 класу Кондратюк Галині Петрівні до 15.06.2021 року 

зробити відповідні записи на сторінках класного журналу в розділі «Зведений 

облік навчальних досягнень учнів» у графі «Рішення педагогічної ради» та в 

особових справах учнів.  

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Фастовець Ользі 

Миколаївні  15.06.2021 взяти під контроль виставлення особистого підпису 

учнів про одержання свідоцтва про базову загальну середню освіту в Книзі 

обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню 

освіту.  

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи                             Н. В. Ярошенко 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Фастовець О. М.                                            Кондратюк Г. П. 


