
УКРАЇНА 

СТАРОМІЗУНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

ІМЕНІ ВАСИЛЯ ВЕРХОВИНЦЯ  

ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

вул. Січових Cтрільців, 82, с. Старий Мізунь Долинського району Івано-

Франківської  області, 77543, тел. (03477) 61-6-74 

E-mail  Staromizynskazow_dol@ukr.net Код ЄДРПОУ 20565684 

НАКАЗ 

від 31.05.2019                           с. Старий Мізунь                                    №_____                          

Про нагородження  похвальними  

грамотами  «За особливі досягнення  

у вивченні окремих предметів»  

учнів 9 і 11 класів 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2015 року №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів 

(вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів до наступного класу», 

наказу Міністерства освіти і науки України №115 від 07 лютого 2012 року 

«Про внесення змін до Положення про похвальний лист «За високі 

досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 21.02.2012 за №271/20584 (п. 1.1), відповідно до наказу директора 

школи №41 від 15.04.2019 року «Про порядок закінчення 2018-2019 

навчального року та проведення державної підсумкової атестації», за 

результатами річного оцінювання навчальних досягнень учнів 9 і 11 класів, 

результатами участі в олімпіадах і конкурсах та за рішенням спільного 

засідання педагогічної ради і ради школи, протокол №10 від 31.05.2019 року, 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні 

окремих предметів» учнів 9 і 11 класів згідно списку (список додається). 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Лиходід Л.М.: 

2.1. Виписати і зареєструвати Похвальні грамоти вказаним учням. 

2.2. Розмістити даний наказ «Про нагородження  похвальними 

грамотами учнів 9 і 11 класів» на сайті школи до 10.06.2019 року. 

3.  Видати похвальні грамоти «За особливі досягнення у вивченні окремих 

предметів» учням 9 і 11 класів разом з свідоцтвами про закінчення 

відповідного ступеня навчання. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор школи:                                                                                      О.В. Сова 
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Додаток  

до наказу №____ від 31.05.2019 року  

«Про нагородження  похвальними  

грамотами  «За особливі досягнення  

у вивченні окремих предметів»  

учнів 9 і 11 класів» 

 

СПИСОК  

учнів 9 і 11 класів, які нагороджені похвальними грамотами  

«За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»  

у 2018-2019 навчальному році 

 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові Клас Навчальний предмет 

1.  Іванів Х.М. 9-А  Українська література, 

мистецтво 

2.  Мельник М.Р. 9-А Фізична культура, 

мистецтво 

3.  Шарабуряк В.А. 9-А Мистецтво 

4.  Фіцак С.В. 11 Екологія, «Захист 

Вітчизни» 

5.  Дудина Д.О. 11 «Захист Вітчизни» 

6.  Крошняк М.О. 11 «Захист Вітчизни» 

7.  Федорос М.В. 11 «Захист Вітчизни» 

8.  Заяц С.І. 11 «Захист Вітчизни» 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи                       Л.М. Лиходід 


