
 

 

ПРОТОКОЛ  № 11  

спільного засідання педагогічної ради та ради школи Нововолинської 

загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 3 

                                                           від  09 червня  2018 року 

                                       присутні: 

           члени ради школи – 12 осіб 

  члени педради – 40 осіб 

                                     відсутні: 

         члени ради школи – 3 особи 

                                                              члени педради – 8 осіб 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про випуск зі школи учнів 9-х класів. 

2. Про нагородження учнів 9-х класів, які мають високі досягнення у вивченні всіх 

предметів за 2017-2018 навчальний рік свідоцтвами з відзнакою. 

3. Про нагородження учениці 9-Б класу похвальною грамотою «За особливі 

досягнення у вивченні окремих предметів». 

 

1. СЛУХАЛИ : 

Мороза Ю.К., директора школи, з інформацією про те, що відповідно до Порядку 

переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного 

класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14 липня 2015 року 

№762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 30 липня 2015 року за №924/27369, 

Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні та Похвальну грамоту 

«За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (зі змінами, внесеними згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України №187 від 17.03.2008, наказом Міністерства 

освіти, науки, молоді та спорту №115 від 07.02.2012 року) основну школу закінчило 55 

учнів. Із них 46 учнів виявили навчальні досягнення високого, достатнього, середнього 

та початкового рівнів, 9 показали результати високого рівня. 

Запропонував  випустити зі школи 55 учнів 9-их класів і видати їм свідоцтва про 

базову загальну середню освіту. 

 

ВИСТУПИЛИ : 

 Клец Н.Б., Ладижинська Л.І.,  класні керівники 9-А, 9-Б  класів, Шостак Н.М., член 

ради школи, які підтримали пропозицію Мороза Ю.К. випустити зі школи 55 учнів        

9-их класів, які закінчили основну школу, пройшли державну підсумкову атестацію і 

видати їм свідоцтва про базову загальну середню освіту. 

 

УХВАЛИЛИ : 

Випустити зі школи, видати свідоцтва про базову загальну середню освіту  23 учням 

9-А класу та 23 учням 9-Б класу.  

 



2.СЛУХАЛИ : 

   Мороза Ю.К., директора школи, який поінформував, що сім учнів 9-А та  два учні 

9-Б класу закінчили основну школу та виявили навчальні досягнення високого рівня з 

усіх навчальних предметів.  

Запропонував видати семи учням 9-А та двом учням 9-Б класу  свідоцтва про базову 

загальну середню освіту з відзнакою. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Невідомська М.В., учитель української мови і  літератури,           Антоловці Л.О., 

учитель математики, Предко Т.О.,учитель географії , які підтримали пропозицію 

Мороза Ю.К. видати свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою  семи 

учням 9-А класу та двом учням 9-Б класу. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 Випустити зі школи, видати свідоцтва про базову загальну середню освіту з 

відзнакою  7 учням 9-А класу та двом учням  9-Б класу. 

3.СЛУХАЛИ : 

Мороза Ю.К., директора школи, голову педради, з інформацією про те, що 

відповідно до положення про похвальний лист « За високі досягнення у навчанні та 

похвальну грамоту « За особливі досягнення у  вивченні окремих предметів (зі змінами 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 року             

№ 187, наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.12 № 115 учениця 9-Б 

класу,          яка за підсумками річного оцінювання отримала оцінку 12 балів із фізичної 

культури    і є призером обласних спортивних змагань  претендує  на нагородження 

похвальною грамотою « За особливі досягнення у вивченні  окремих предметів» за 

особливі успіхи та  досягнення у вивченні фізичної культури». 

3.ВИСТУПИЛИ  : Дацюк В.Р., Цяк В.М., учителі фізичної культури, які 

запропонували підтримати пропозицію про нагородження учениці 9-Б класу, яка за 

підсумками річного оцінювання, отримала оцінку 12 балів із фізичної культури і є  

призером обласних  спортивних  змагань,  похвальною грамотою « За особливі  

досягнення у вивченні окремих предметів » за особливі досягнення у вивченні фізичної 

культури. 

 

3.УХВАЛИЛИ : 

 

 Нагородити  похвальною грамотою « За особливі  досягнення у вивченні окремих 

предметів » за особливі успіхи у вивченні фізичної культури ученицю 9-Б класу. 

  

 

                      Голова педради                       МорозЮ.К. 

 

                      Секретар                                 Невідомська М.В. 
 
 
 
 


