
 

 
Відділ освіти  

Яворівської районної державної адміністрації 

Опорний заклад 

«Івано - Франківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів імені Івана Франка 

Яворівської районної ради Львівської області» 

81070, смт Івано - Франкове, вул. І.Франка, 1, cмт Івано – Франкове, Яворівський район, Львівська область 

тел. (0259)3 - 35 – 72, e-mail:shkolayaniv@ukr.net   

 

НАКАЗ 

 

09.06.2020                                                                                                                               № 

смт Івано – Франкове 

 

   Про перевід учнів 1-10 
их 

класів до наступних класів 

 

 Відповідно до Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього 

навчального закладу до наступного класу, затвердженого Наказом Міністерства освіти і 

науки 08. 05.2019  № 621, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 29 травня 2019р. 

за, № 555/33526  підсумками 2019-2020 навчального року, відповідно до рішення 

педагогічної ради школи №9 від 03.06.2020-го року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Перевести учнів школи у наступні класи, а саме: 

- за списком 1-А класу 31 учнів, переведено до 2-А класу 31 учнів; 

- за списком 1-Б класу 28 учнів, переведено до 2-Б класу 28 учнів; 

- за списком 1-В класу 31 учнів, переведено до 2-В класу 31 учнів; 

- за списком 2-А класу 29 учнів, переведено до 3-А класу 29 учнів; 

- за списком 2-Б класу 28 учні, переведено до 3-Б класу 28 учні; 

- за списком 2-В класу 28 учень, переведено до 3-В класу 28 учень; 

- за списком 3-А класу 28 учнів, переведено до 4-А класу 32 учнів; 

- за списком 3-Б класу 32 учнів, переведено до 4-Б класу 32 учнів; 

- за списком 3-В класу 18 учнів, переведено до 4-В класу 18 учнів; 

- за списком 4-А класу 31 учні, переведено до 5-А класу 31 учні; 

- за списком 4-Б класу 28 учнів, переведено до 5-Б класу 28 учнів; 

- за списком 4-В класу 21 учнів, переведено до 5-В класу 21 учнів; 

- за списком 5-А класу 32 учнів, переведено до 6-А класу 32 учнів; 

- за списком 5-Б класу 32 учнів, переведено до 6-Б класу 32 учнів; 

-     за списком 5-В класу 30 учнів, переведено до 6-В класу 30 учнів; 

-     за списком 6-А класу 28 учнів, переведено до 7-А класу 28 учнів; 

-     за списком 6-Б класу 28 учні, переведено до 7-Б класу 28 учні; 
-     за списком 6-В класу 20 учні, переведено до 7-В класу 20 учні; 

-     за списком 7-А класу  31 учнів, переведено до 8-А класу 31 учнів; 

-     за списком 7-Б класу 33 учнів, переведено до 8-Б класу 33 учнів; 

-     за списком 8-А класу 28 учні, переведено до 9-А класу 28 учні; 

-     за списком 8-Б класу 27учнів, переведено до 9-Б класу 27 учнів; 

-     за списком 8-В класу 15 учнів, переведено до 9-В класу 15 учнів; 

-     за списком 9-А класу 25 учнів, переведено до 10-А класу 25 учнів; 

-     за списком 9-Б класу 18 учнів, переведено до 10-Б класу 18 учнів. 

-     за списком 9-В класу 22 учнів, переведено до 10-Б класу 22 учнів. 
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-     за списком 10-А класу 23 учнів, переведено до 11-А класу 23 учнів; 
-     за списком 10-Б класу 21 учнів, переведено до 11-Б класу 21 учнів; 

 

 

      2.    Класним керівникам 1-10 класів: 

2.1 Оформити відповідно до вимог табелі успішності учнів. 

До 12.06.2020 

2.2 Оформити відповідно до вимог особові справи учнів. 

До 12.06.2020 

2.3 Здійснити аналіз успішності учнів за раніше встановленою формою. 

До 12.06.2020 

3.За рішенням педагогічної ради від 03.06.2020 року №9, перевести до наступних класів 

учнів 5-8 класів, які за результатами оцінювання навчаються на початковому рівні (1-3 

бали) з української мови, алгебри, геометрії та математики. 

 

      4. Вчителям української мови, алгебри, геометрії та математики скласти індивідуальний 

план роботи з даними учнями (список додається).  

До 27.08 2020 

 

5.Заступникам директора з НВР опорного закладу Михайлишин О. З., Сташко В.В., даний 

наказ довести до відома класних керівників 1-10 класів.   

                                                                                                                              До 17.06.2020 

 

      4.Секретарю опорного закладу  Ошовській М.П.: 

      4.1 Розмістити даний наказ на веб-сайті опорного закладу.  

                                                                                                                      До 17.06.2020 

 

3 Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

                                                Директор опорного закладу                       М. Ліскевич-Карпа 

 

З наказом ознайомлено: 

 

                      О. Михайлишин 

                      В. Сташко 

                      М.Ошовська 
 


