
Нововодолазький ліцей №1  
Нововодолазької селищної ради Харківської області  

 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  
засідання педагогічної ради  

10.06.2022 № 12 
 

Голова  - Олександр КОВАЛЕНКО 

Секретар  - Вікторія ЗАВАДА 

Присутні:  32 особи (список додається) 

Відсутні: Валерія КОВАЛЬ, Оксана СТЕПАНЕНКО 

 

Порядок денний:  

1. Про хід виконання рішень попередньої  педагогічної ради 

(доповідач Вікторія ЗАВАДА). 

2. Про видачу свідоцтв про здобуття базової середньої освіти  

(доповідач Олександр КОВАЛЕНКО). 

3. Про переведення здобувачів освіти 9-го класу на наступний рік 

навчання 

(доповідач Олександр КОВАЛЕНКО). 

4. Про видачу випускникам 11-го класу свідоцтв про здобуття повної 

загальної середньої освіти та відрахування із закладу загальної середньої 

освіти  

(доповідач Олександр КОВАЛЕНКО). 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Вікторію ЗАВАДУ, секретаря педагогічної ради, про виконання рішень 

педагогічної ради. Зазначила, що ухвали попередньої педагогічної ради 

виконані. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Інформацію узяти до відома. 



2.СЛУХАЛИ: 

Олександра КОВАЛЕНКА, директора ліцею, про видачу свідоцтв про 

здобуття базової середньої освіти. Зазначив, що відповідно до п.п. 2, 5 Порядку 

переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік 

навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2015 № 762 (зі змінами) та запропонував видати свідоцтва про здобуття 

базової середньої освіти здобувачам освіти 9-го класу. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Видати свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з 

відзнакою 2 здобувачам освіти 9-го класу. 

2.2. Видати свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (для осіб 

з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями 

інтелектуального розвитку) 2 здобувачам освіти 9-го класу. 

2.3. Видати свідоцтва про здобуття базової середньої освіти                              

26 здобувачам освіти 9-х класів. 

3.СЛУХАЛИ: 

Олександра КОВАЛЕНКА, директора ліцею, про переведення 

здобувачів освіти 9-го класу на наступний рік навчання. Зазначив, що 

відповідно до п. 5 Порядку переведення учнів закладу загальної середньої 

освіти на наступний рік навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки України від 14.07.2015 № 762 (зі змінами), результатів семестрового й 

річного оцінювання, запропонував перевести здобувачів освіти 9-го класу на 

наступний рік навчання. 

Виступили: 

Людмила РИБЧІНСЬКА, класний керівник 9-го класу,  яка ознайомила 

присутніх з результатами семестрового й річного оцінювання здобувачів 

освіти 9-го класу. 

УХВАЛИЛИ: 

3. Перевести 20 здобувачів освіти 9-го класу на наступний рік 

навчання. 



4.СЛУХАЛИ: 

Олександра КОВАЛЕНКА, директора ліцею, про видачу випускникам 

11-го класу свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти та 

відрахування із закладу загальної середньої освіти. Зазначив, що за 

результатами семестрового, річного оцінювання здобувачів освіти 11-го класу 

за період навчання у старшій школі здобувачі освіти 11-го класу були звільнені 

від проходження державної підсумкової атестації у порядку, визначеному 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих 

питань завершення 2021/2022 навчального року», наказу директора 

Нововодолазького ліцею №1 «Про звільнення від проходження державної 

підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття повної загальної 

середньої освіти у 2021/2022 навчальному році» та запропонував видати 

свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти  21 здобувачу освіти 

11-го класу.  

Зазначив, що відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу ІV Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018  № 367, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за                                       

№ 564/32016, у зв’язку із здобуттям повної загальної середньої освіти та 

отримання відповідних документів відрахувати 22 учнів 11-го класу із закладу 

загальної середньої освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Видати  свідоцтво  про  здобуття повної  загальної середньої освіти 

з відзнакою 1 здобувачці освіти 11-го класу та вручити золоту медаль «За 

високі досягнення у навчанні», яка за період навчання досягла високих успіхів 

у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної 

підсумкової атестації має досягнення у навчанні 10-12 балів. 

4.2. Видати  свідоцтва  про  здобуття повної  загальної середньої освіти 

20 здобувачам освіти 11-го класу. 



4.3. Відрахувати із закладу загальної середньої освіти 22 здобувачів 

освіти 11-го класу. 

 

 

Голова засідання                                                          Олександр  КОВАЛЕНКО 

 

Секретар засідання                                                                         Вікторія ЗАВАДА 
 


