
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №7 

засідання педагогічної ради 

Харківського приватного ліцею «Школа «Ранок» 

Харківської області 

10 червня 2022 року 

 

Голова – Т.А.Свердліченко  

Секретар – І.О.Шигимага  

Присутні: 32 особи 

Відсутні: 2 особи 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про переведення учнів 9-х класів до 10-го класу та  видачу свідоцтв про базову середню освіту 

випускникам 9-х класів. 

Доповідач – Назаренко Л.В., заступник директора з НВР 

 

2. Про випуск учнів 11-х класів та видачу свідоцтв про освіту. 

Доповідач – Назаренко Л.В., заступник директора з НВР 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Назаренко Л.В., заступника директора з НВР, про переведення учнів 9 класів на наступний рік навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. На виконання Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до 

наступного класу, затвердженого наказом МОН від 14.07.2015   № 762 (у редакції наказу Міністерства 

освіти і науки України від 08.05.2019 № 621, зі змінами відповідно до наказу МОН України від 01.03.2021 

№ 268 «Деякі питання переведення учнів на наступний рік», наказу МОН, МЗС України № 538/192 від 

09.06.2022 року «Про затвердження Порядку міжвідомчої взаємодії з питань вручення здобувачам освіти, 

які перебувають за межами України, документів про базову середню освіту та повну загальну середню 

освіту, виданих в умовах воєнного стану в Україні» та  підставі результатів семестрового та річного 

оцінювання знань учнів, запропонувала  видати свідоцтва про здобуття базової середньої освіти учням 9-

х класів і перевести на наступний рік навчання: 

З 9-А перевести до 10-А 

1.Акермана  

2. Зінченко  

3. Лисенко  

4. Ліпкіну  

5. Сумцову 

6. Явдошенко  

7. Гордієнко  

8. Герасименко 

9. Лоскан  

1.2. Вручити  свідоцтва  про здобуття базової середньої освіти з відзнакою і перевести на наступний рік 

навчання таким учням Школи «Ранок»: 

1. Горюку  

2. Куксовій  

1.3.  Куратору 9-А класу: 

Зробити відповідні записи на сторінках класного журналу в розділі «Зведений облік навчальних 

досягнень учнів» у графі «Рішення педагогічної ради…» та особових справах. 

1.4.   Вручити  свідоцтва  про здобуття базової середньої освіти учням 9 класу. 

2. СЛУХАЛИ: 

Назаренко Л.В., заступника директора з НВР, про випуск з ліцею учнів 11 класів. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження 

Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», наказом Міністерства освіти і науки 



України від 16.04.2018 № 367 « Порядок  зарахування, відрахування та переведення учнів до державних 

та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим,  Порядком 

проведення державної підсумкової атестації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 

від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979,  наказу 

МОН України від 28.02.2022 №232 «Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів, які 

завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році», 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері освіти» від 24.03.2022 

№2157-ІХ, Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За 

досягнення у навчанні», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799,  Порядком переведення учнів 

(вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

30.07.2015 за № 924/27369 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 №621, зі 

змінами відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 №268 «Деякі питання 

переведення учнів на наступний рік»,  Наказом Міністерства освіти і науки України №290 від 01.04.2022 

«Методичні рекомендації щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року, Статуту 

ХАРКІВСЬКОГО ПРИВАТНОГО ЛІЦЕЮ «ШКОЛА «РАНОК» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, на підставі 

результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів вважати випущеними з 11-А 

класу –  5 учнів, з 11-Б класу – 12 учнів. 

11-А 

1. Буру 

2. Єрьоміна 

3. Колмикову 

4. Тарасову 

11-Б 

1. Бліадзе 

2. Гурова 

3. Дехтяря 

4. Козак 

5. Криволапова 

6. Мануйлова 

7. Манцурова 

8. Ніколаєва 

9. Федоренка 

10 Чепеля 

2.2. Випусти та вручити  золоті  медалі  «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За 

досягнення у навчанні»  таким учням  11-Б класу гімназії: 

  1. Уманській – золоту медаль 11-А 

2. Ольховському - золоту медаль 11-Б 

3. Гордієнко - золоту медаль 11-Б 

           10.06.2022 

2.3. Куратору 11-х класів Назаренко Л.В. зробити відповідні записи на сторінках класного журналу в 

розділі «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у графі «Рішення педагогічної ради…» та в 

особових справах учнів 

До 01.09.2022 

2.4. Ужити необхідних організаційних заходів з метою недопущення           випадків невчасного отримання 

випускниками, їх батьками та законними їх представниками  документів про освіту. 

 

Назаренко Л.В. до 17.06.2022 р. 

 

 

Голова педагогічної ради:                                        Т.А.Свердліченко 

 

Секретар:                                                                   І.О.Шигимага 

 

 


