
Протокол №7 

Спільного засідання педагогічної ради та ради школи 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Нововолинської міської ради 

Волинської області  

від 28 травня 2016 року 

 

Присутні: 

члени ради школи- 9 осіб 

члени педради:-46 осіб 

Відсутні: 

члени ради школи- 1 особа 

члени педради-4 особи 

Порядок денний 

1. Про випуск зі школи учнів 11 класу. 

2. Про нагородження учнів 11 класу золотою медаллю «За високі досягнення у 

навчанні». 

3. Про нагородження учнів 11 класу похвальною грамотою «За особливі 

досягнення у вивченні окремих предметів».      1. 

Слухали: 

Мороза Ю. К., директора школи, який доповів, що відповідно до інструкцій про 

переведення та випуск учнів(вихованців) навчальних закладів системи загальної освіти всіх 

типів і форм власності, затвердженої наказом МОН України від 04.04.2008 №313, 22 учні 

закінчили школу третього ступеня. Ці випускники виявили навчальні досягнення високого, 

достатнього, середнього, початкового рівнів. 

Запропонував випустити зі школи 22 учні 11 класу та видати атестати про повну 

загальну середню освіту. 

Виступили: 

Мацишина С.О., класний керівник 11 класу, Ронська Л.С., учитель математики 11 

класу, які підтримали пропозицію Мороза Ю.К. випустити зі школи 22 учні 11 класу та 

видати їм атестати про повну загальну середню освіту. 

 Ухвалили: 

 Випустити зі школи 22 учні 11 класу, видати їм атестати про повну загальну 

середню освіту. 

  

 2. Слухали: 

 Мороза Ю.К., директора школи, голову педради/, голову ради школи, з інформацією 

про те, що відповідно до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та 

срібну медаль «За досягнення у навчанні» учні 11 класу Зінчук Анна, Левчук Аліна, Дикий 

Олександр, Басалай Сергій за період навчання в 10му-11му класах досягли високих успіхів у 

навчальній діяльності та за результатами семестрового й річного оцінювання, державної 

підсумкової атестації, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання, виявили 

навчальні досягнення високого рівня й претендують на нагородження золотою медаллю «За 

високі досягнення у навчанні». 



 Виступили: 

 Мацишина С.О., класний керівник 11 класу, Рарата Л.П., учитель української мови 

11 класу, Ронська Л.С., учитель математики 11 класу, які запропонували порушити 

клопотання перед управлінням освіти виконкому Нововолинської міської ради про 

нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» Зінчук Анни, Левчук 

Аліни, Дикого Олександра, Басалая Сергія, учнів 11 класу, які мають високі досягнення в 

навчанні та за результатами семестрового й річного оцінювання, державної підсумкової 

атестації виявили навчальні досягнення високого рівня. 

 Ухвалили: 

 Випустити зі школи, видати атестати про повну загальну середню освіту особливого 

зразка, порушити клопотання перед управлінням освіти виконавчого комітету 

Нововолинської міської ради про нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у 

навчанні» таких учнів 11 класу: 

 Зінчук Анну Анатоліївну 

 Дикого Олександра Віталійовича 

 Басалая Сергія Святославовича 

 Левчук Аліну Василівну 

 3.Слухали: 

 Мороза Ю.К. , директора школи, голову педради, голову ради школи, з інформацією 

про те, що відповідно до Положення про похвальну грамоту «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів», затвердженого наказом МОН України від 17.03.08р. №187, 

учень 11 класу Басалай Сергій претендує на нагородження похвальною грамотою «За 

особливі досягнення у вивченні окремих предметів». 

 Запропонував нагородити похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні 

окремих предметів» Басалая Сергія за особливі досягнення у вивченні хімії та математики. 

 Виступили: 

 Ронська Л.С., учитель математики, Виклюк О.Ф., вчитель хімії, які запропонували 

підтримати пропозицію про нагородження похвальною грамотою «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів» учня 11 класу Басалая Сергія. 

 Ухвалили: 

 Нагородити похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих 

предметів» Басалая Сергія за особливі досягнення у вивченні хімії та математики. 

 

 

Голова педради      Мороз Ю.К. 

Секретар       Невідомська М.В. 


