
 
 

   ВІДДІЛ  ОСВІТИ ,  МОЛОДІ  ТА СПОРТУ  

  ГОРОХІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНЯ  М. БЕРЕСТЕЧКО 

 

Н А К А З 
 

23.06.2018                                         м. Берестечко                                     №  93 

 

Про випуск учнів  

11 класу 

 

       На підставі Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього 

навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом МОН України 

від 14.07.2015 р. за № 762,  відповідно  до пунктів  1  та  2 розділу 4 Порядку  

зарахування, відрахування  та  переведення  учнів державних  та  комунальних 

закладів  освіти для  здобуття  повної  середньої  освіти,  затвердженого МОН  

України від 16.04.2018  р.№ 367, Положення про державну підсумкову атестацію 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

МОН України № 1547 від 30.12.2014 р., керуючись листом МОН України від 

07.06.2017 № 1/9-315  «Про структуру 2017/2018 н.р. та навчальні плани ЗНЗ», 

наказу  відділу  освіти , молоді  та  спорту Горохівської  РДА від15.02.2018 р.       

№ 45 « Про  організоване  завершення 2017 - 2018 навчального  року та  

проведення  державної  підсумкової  атестації  у   закладах  загальної  середньої  

освіти  району», рішення  педагогічної  ради  школи  «Про випуск  учнів  11  класу  

зі  школи  » ( протокол № 9   від 23.06.2018 року) , враховуючи результати ДПА у 

формі ЗНО з трьох предметів у 11-му класі 

  

НАКАЗУЮ: 

1. Випустити зі школи таких  учнів 11 класу та видати їм атестати про повну 

загальну середню освіту звичайного зразка: 

1.Голуб Діна 

2.Гринчук Катерина  

3.Жебровскі  Павел Міхал 

4.Кеско Христина 

5.Колодницький  Ілля   

6.Кобилінська Ольга  

7.Котик Ірина  

8.Мойсеєва Вікторія  

9.Осинський Роман  

10.Пилипчук Наталія  

1.Радчук Богдан  

12.Ревака Вікторія 



2. Класному керівнику  11 класу  Ковальчуку В.О.: 

1)  заповнити  документи , пов’язані з випуском учнів 11 класу зі школи: 

особові справи, додатки до атестатів про повну загальну середню освіту. 

3. Заступникові директора з  НВР Дунас Н.М.: 

1) видати атестати про повну загальну середню освіту випускникам  школи   

2018 року  23.06.2018р., попередньо заповнивши Книгу обліку і видачі 

атестатів про повну загальну середню освіту та додатків до них. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                          Н. МОРОЗ 
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