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НАКАЗ 

від 24.06.2019                           с. Старий Мізунь                              №____-у_                          

Про випуск учнів 

 11-го класу закладу освіти 

Закон України «Про освіту», частина 8 статті 12, Закон України «Про 

загальну середню освіту», стаття 16, Порядок проведення державної 

підсумкової атестації, затверджений наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.12.2018 №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 02.01.2019 за №8/32979,  наказ Міністерства освіти і науки України 

від 22.08.2018 №931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

11.09.2018 за №1030/32482 (підпункти 1, 3, 4, 5 пункту 2), Порядок 

переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до 

наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 

від 14.07.2015 №762, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

30.07.2015 за №924/27369, Положення про золоту медаль «За високі 

досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», 

затверджене наказом Міністерства освіти і науки  України від 17.03.2015 №306, 

зареєстроване у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 54/26799, наказ 

Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 №59 «Про проведення в 

2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які 

здобувають загальну середню освіту», наказ Міністерства освіти і науки 

України від 01.02.2019 №116 «Про внесення змін до додатка 2 наказу МОН 

від 25 січня 2019 року №59», лист Міністерства освіти і науки України від 

27.03.2019 №1/9-196 «Щодо методичних рекомендацій про проведення 

державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 

2018/2019 навчальному році», від 23.01.2019 року за №1/9-41 «Про методичні 

рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації 

з іноземних мов у 2018/2019 навчальному році», лист управління освіти, 

молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації від 23.04.2019 
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року №69/01-08/53 «Про організоване закінчення 2018/2019 навчального 

року та проведення державної підсумкової атестації», за результатами 

річного оцінювання учнів 11 класу та за результатами державної підсумкової 

атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання №5648 та на підставі рішення 

спільного засідання педагогічної ради і ради школи (протокол №12 від 

24.06.2019 року) та у зв’язку з закінченням повної загальної середньої освіти 

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати випущеними із закладу загальної середньої освіти в 2019 році 11 

учнів 11-го класу. 

2. Видати свідоцтва про повну загальну середню освіту учням 11-го класу 

згідно списку: 

2.1. Дудині Д. О.; 

2.2. Жемелку М. Р.; 

2.3. Заяцу С. І.; 

2.4. Крошняку М. О.; 

2.5. Кудлі Р. І.; 

2.6. Лакатиш І.В.; 

2.7. Мицак І. Д.; 

2.8. Пилипіву Р.В.; 

2.9. Фіцаку С.В.; 

2.10. Федоросу М.В.; 

2.11. Хрущ Я.В.. 

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

3.1. Вручити свідоцтва про повну загальну середню освіту випускникам 

11-го класу в урочистій обстановці. 

- 25.06.2019 року   

3.2. Взяти під контроль виставлення особистого підпису учнів про 

одержання свідоцтва про базову загальну середню освіту в Книзі 

обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну 

середню освіту.  

- 25.06.2019 року   

3.3. Розмістити до 26.06.2019 року  даний наказ на сайті школи. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                                                                   О. В. Сова 

З наказом ознайомлена: 

Лиходід Л.М. – 


