
ПРОТОКОЛ № 12 

засідання педагогічної ради Нововолинської загальноосвітньої  

школи І-Ш ступенів № 3 

                                                    від 14 червня 2018 року 

                             Присутні : 

                                                  Члени педради       40 осіб 

                            Відсутні : 

                                                  Члени педради     8   осіб 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1.Про непереведення до наступного класу й відрахування з числа учнів 

учня 7-А класу . 

СЛУХАЛИ : 

Савчук Т.А., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка 

повідомила про те, що учень 7-А класу 15.01.2018 року не з'явився на 

навчання. Батьки не повідомили причини відсутності дитини в школі й не 

обґрунтували цього ніякими документами. Учень 7-А класу не відвідував 

навчальних занять із 15.01.2018 року до 14.06.2018 року.  Упродовж цього 

часу батьки на зв'язок не виходили. Класний керівник Лучко Т.С. за 

допомогою близьких родичів сім'ї  та інтернету  зв’язалася  з батьками 

школяра. Зі слів батьків учня на цей час сім'я перебуває в Німеччині й зараз 

повертатись в Україну не планує.  

 Відповідно до пункту 8 Порядку переведення учнів (вихованців) 

загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України  від 14.07.2015 року № 762, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 30.07.2015 року за № 924/27369, учні, 

які не мають результатів річного оцінювання у зв’язку з невідвідуванням 

загальноосвітнього навчального закладу впродовж не менше шести останніх 

місяців навчального року підряд, батьки або законні  представники яких не 

надають відомостей про місце їх проживання або перебування, визнаються 

такими, що вибули із загальноосвітнього навчального закладу, та  до 

наступного класу не переводяться. 



 Оскільки учень 7-А класу не відвідував школи без поважний причин й 

не має результатів річного оцінювання, Савчук Т.А. запропонувала не 

переводити його до наступного класу, відрахувати з числа учнів 7-А класу й 

визнати таким, що вибув зі школи. 

 ВИСТУПИЛИ : 

 Лучко Т.С., класний керівник 7-А класу, учитель англійської мови, яка 

підтримала пропозицію Савчук Т.А. не переводити до наступного класу, 

відрахувати з числа учнів 7-А класу й визнати таким, що вибув зі школи, як 

учня, який не відвідував школи без поважних причин упродовж шести 

останніх місяців навчального року підряд, не має результатів річного 

оцінювання й батьки якого не надають відомостей про місце його 

проживання. 

 УХВАЛИЛИ: 

Не переводити до наступного класу, відрахувати з числа учнів 7-А 

класу й визнати таким, що вибув зі школи, як учня, який не відвідував школи 

без поважних причин упродовж шести останніх  місяців навчального року 

підряд, не має  результатів річного оцінювання й батьки якого не надають 

відомостей про місце його проживання. 

 

Голова педради                                                       Мороз Ю.К 

Секретар                                                                 Невідомська М.В. 

  

 

 

 


