
Комунальний заклад «Миколаївський ліцей» 

Лозівської міської ради 

Харківської області 
вул. Джека Алтаузена, 2,  с.Миколаївка, Лозівський район, Харківська область, 64672, 

тел. 8 (05745) 64-4-29,  e-mail: MykolaivNVK@i.ua  Код ЄДРПОУ 24676044 

 

Н А К А З 

 

27.05.2020                                                                                                             №10 

 

Про переведення учнів  

1-8, 10 класів 

 

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», до частини 3 статті 

16 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку переведення учнів 

(вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 762 та зареєстрованого 

Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, протоколу педагогічної ради          

КЗ «Миколаївський ліцей» від 25.05.2020 №4 

Виходячи з вище зазначеного, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Перевести 

1.1.  учнів 1-го класу до наступного за словесною характеристикою знань, умінь і навичок 

в кількості 15 чоловік, 

1.2. учнів 2  класу до наступного на підставі  результатів підсумкового (семестрового та 

річного) оцінювання знань учнів кількості 5 чоловік, 

1.3. учнів 3 класу до наступного на підставі  результатів підсумкового (семестрового та 

річного) оцінювання знань учнів кількості 7 чоловік, 

1.4.  учнів 4 класу до наступного на підставі  результатів підсумкового (семестрового та 

річного) оцінювання знань учнів кількості 6 чоловік, 

1.5. учнів 5  класу до наступного на підставі  результатів підсумкового (семестрового та 

річного) оцінювання знань учнів кількості  8  чоловік, 

1.6. учнів 6 класу до наступного на підставі  результатів підсумкового (семестрового та 

річного) оцінювання знань учнів кількості 9 чоловік, 

 1.7. учнів 7 класу до наступного на підставі  результатів підсумкового (семестрового та     

річного) оцінювання знань учнів кількості 10 чоловік, 

 1.8. учнів 8 класу до наступного на підставі  результатів підсумкового (семестрового та 

річного) оцінювання знань учнів кількості 6 чоловік, 

 1.9. учнів 10 класу до наступного на підставі  результатів підсумкового (семестрового 

та річного) оцінювання знань учнів кількості  45 чоловік 

2. Класним керівникам 5-8, 10 класів  та класоводам 1-4 класів оформити  документацію 

щодо переведення учнів до наступного класу (класні журнали, особові справи, табелі 

успішності) 

3.  Заступнику директора з навчально-виховної роботи Сидоренко Л.В. оформити 

алфавітну книгу переведення учнів до наступних класів 

До 15.06.2020 

mailto:%20MykolaivNVK@i.ua


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

навчально-виховної роботи Сидоренко Л.В. 

 

Директор                               С.Ю. Дмитрієва 

 

З наказом ознайомлені: 

  

Сидоренко Л.В. -  

Щукіна Г.М. -  

Борисенко Т.В.- 

Іванова Л.М. –  

Волошко Н.В. –  

Бігун Л.А. –  

Макаренко Є.В. –  

Шевчук М.О. – 

Ліценко А.А. –  

Ткаченко В.В. –  

Іванченко А.М. –  

Боюка А.Я. –  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


