
 

Відділ освіти 

 Яворівської районної державної адміністрації 

Опорний заклад  

«Івано-Франківська ЗОШ 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 

                                                             

11.01.2021                                                                                                                   № 

 

  Про чисельність 

 контингенту учнів школи 1-11 класів 

 станом на 11.01.2021 року 

 

     На підставі списків учнів по класах, звітів класних керівників за І семестр 2020-2021 

навчального року, заяв батьків та довідок про продовження навчання, що вибули протягом 

вересня-грудня місяців 2020 року, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Визначити такий кількісний склад учнів 1 – 11 класів школи станом на 11.01.2021 року за 

ступенями: 

І – ступінь - 329 учнів 

1а – 29  учнів; 

1б – 28  учнів; 

1в – 17 учнів; 

2а – 31 учнів; 

2б – 28 учнів; 

2в – 32 учнів; 

3а – 29 учнів; 

3б – 28 учнів;  

3в – 28 учнів; 

4а – 28 учнів; 

4б – 32 учнів; 

4в – 19 учнів; 

 

 

ІІ - ступінь -377 учнів; 

5а – 29  учнів; 

5б – 28 учнів; 

5в – 22 учнів; 

6а – 31 учнів; 

6б – 31 учнів;  

6в – 30 учнів; 
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7а – 29 учнів; 

7б – 28 учнів; 

7в – 16 учнів 

8а – 31 учнів; 

8б – 33 учнів; 

9а – 28 учнів; 

9б – 28 учнів;   

9в – 13 учнів. 

 

 

ІІІ – ступінь – 83 учнів 

10а –  20 учнів; 

10б – 19 учнів;   

11а – 23 учнів;   

11б – 21 учнів;   

 

Всього – 789 учнів.  

 

2.Відповідно до списків, поданих класними керівниками,  впорядкувати особові справи учнів 

та зробити відповідні записи в класних журналах про тих, хто прибули та вибули зі школи. 

                                                                                                                            До 11.01.2021 

 

3. М. Ошовській – секретарю школи, звірити списки учнів з алфавітною книгою учнів. 

До 12.01.2021 

 

4.Контроль на виконання даного наказу покласти на заступника директора  з навчально – 

виховної роботи Михайлишин О.З. 

 

                                   Директор опорного закладу                          М. Ліскевич – Карпа 

 

З наказом ознайомлено: 

 

 

      О.Михайлишин 

      М.Ошовська 

                    


