ВИТЯГ
з протоколу спільного засідання
педагогічної ради та ради ХСШ № 114
від 23.06.2017.
Голова зборів – Зелінська Л.І.
Секретар – Лобусова О.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
2. Про випуск учнів 11-А класу (доповідач Балашова І.С.)
3. Про нагородження учнів 11-А класу (доповідач Зелінська Л.І.)
2. СЛУХАЛИ: Балашову І.С., заступника директора з навчально-виховної
роботи, про випуск учнів 11-А класу. Балашова І.С. доповіла присутнім, що
всі учні 11-А класу виконали навчальні програми, успішно склали ДПА 24
учні (Бєлєвцов Денис був звільнений від проходження ДПА за станом
здоров’я).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Порядку переведення
учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного
класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
14.07.2015 № 762, Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1574, Положення про
загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.08.2010 № 778, зі змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ від 22.01.2014 № 28, на підставі результатів підсумкового
(семестрового та річного) оцінювання знань учнів та державної підсумкової
атестації випустити із школи та видати атестати про повну загальну освіту з
відзнакою таким учням 11-А класу:
• Войнову Єгору Андрійовичу;
• Зрєловій Дар’ї Вячеславівні;
• Резніченко Ганні Ігорівні.
2. Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Порядку переведення
учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного
класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
14.07.2015 № 762, Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1574, Положення про
загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.08.2010 № 778, зі змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ від 22.01.2014 № 28, на підставі результатів підсумкового
(семестрового та річного) оцінювання знань учнів та державної підсумкової

атестації випустити із школи та видати атестати про повну загальну освіту
таким учням 11-А класу:
1. Акулову Артему Станіславовичу
2. Белевцову Денису Олександровичу
3. Вакуленко Анастасії Ігорівну
4. Долгову Арсенію Валерійовичу
5. Думичу Ігорю Юрійовичу
6. Заговорі Тетяні Олександрівні
7. Ісаковій Дарині Андріївні
8. Кацман Марії Ігорівні
9. Комарницькій Марії Віталіївні
10.Комишан Ірині Іванівні
11.Кононенку Михайлу Володимировичу
12.Лещенку Микиті Руслановичу
13.Лукіній Валерії Ігорівні
14.Миргородову Олегу Валерійовичу
15.Мирошникову Миколі Андрійовичу
16.Панченку Олегу Олександровичу
17.Пленникову Павлу Юрійовичу
18.Пономаренко Софії Ігорівні
19.Скоморосі Євгенії Романівні
20.Третецькій Марії Володимирівні
21.Шепелеву Артему Олександровичу
22.Юрченку Владиславу Євгеновичу
3. СЛУХАЛИ: Балашову І.С., заступника директора з навчально-виховноїроботи, про нагородження похвальною грамотою Міністерства освіти і науки
України «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» учнів 11-го
класу. Балашова І.С. ознайомила присутніх із нормативною базою про
нагородження похвальною грамотою Міністерства освіти і науки України «За
особливі досягнення у вивченні окремих предметів» учнів 11-го класу.
ПОСТАНОВИЛИ: Згідно з Положенням про золоту медаль «За високі
досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2015 №
306, Положенням про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та
похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 18 березня
2008 року №187, на підставі семестрового, річного оцінювання й державної
підсумкової атестації, результатів участі в обласних, районних олімпіадах,
конкурсах, змаганнях:
а) нагородити золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» таких
учнів 11-А класу:
 Зрєлову Дар’ю Вячеславівну;
 Резніченко Ганну Ігорівну;

б) нагородити срібною медаллю «За досягнення у навчанні» Войнова Єгора
Андрійовича;
в) нагородити похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні
окремих предметів» таких учнів:
 Вакуленко Анастасію Ігорівну - з географії, художньої культури,
інформатики;
 Заговору Тетяну Олександрівну – з художньої культури, технології;
 Комарницьку Марію Віталіївну – з фізичної культури;
 Комишан Ірину Іванівну – з художньої культури, інформатики,
фізичної культури;
 Миргородова Олега Валерійовича - з фізичної культури, предмета
Захист Вітчизни;
 Думича Ігоря Юрійовича – з фізичної культури;
 Долгова Арсенія Валерійовича – з інформатики;
 Третецьку Марію Володимирівну – з художньої культури;
 Панченка Олега Олександровича – з фізичної культури;
 Юрченка Владислава Євгеновича – з фізичної культури.
Голова зборів
Секретар

Л.І.Зелінська
О.В.Лобусова

