
Протокол № 7 

засідання педагогічної ради 

Полянської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів 

від 21 червня 2018 року 

 

Голова педагогічної ради  - Огородник М.І. 

Секретар педагогічної ради  - Самойлюк О.В. 

 

Присутні: вчителі школи в кількості  27 чоловік. 

Відсутні:  вчителі, які у відпустці. 

 

Порядок денний 

 

1. Про  відрахування з числа учнів  школи випускників 11 класу за 

підсумками 2017– 2018 н. р. 

2. Про погодження освітньої програми для 1 - 11 класів на 2018-2019 

навчальний рік. 

 

І.     Слухали:  

        Огородник М. І., директора школи  про випуск учнів 11 класу за 

підсумками 2017-2018 навчального року.  Вона сказала, що відповідно до 

Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи 

загальної середньої освіти усіх типів та форм власності ( наказ Міністерства 

освіти і науки України від 14.08.2008 № 319, зареєстрована у Міністерстві 

юстиції України 06.05.2008 за № 383/ 15074), Положення про Похвальний лист 

« За високі досягнення у навчанні» та « За особливі досягнення у вивченні 

окремих предметів» зі змінами, внесеними наказом МОНМСУ від 27.02.2012 

року № 115, в Міністерстві юстиції України 21.02.2012 за № 271 /20584. 

На підставі  річного оцінювання та результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання всі учні 11 класів успішно завершили навчання та можуть отримати 

документи про середню освіту. 

 

Постановили: 

1. На підставі результатів річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації видати відповідні документи про освіту та відрахувати із числа учнів 

школи 11 класу: 

1.1. Галагуз Вікторію; 

1.2. Гурина Володимира; 

1.3. Данішевську Вікторію; 

1.4. Ковбара Сергія; 

1.5. Майструка Павла; 

1.6. Нисинця Павла; 

1.7. Нисинець Тетяну; 

1.8. Ничипорука Олександра; 

1.9. Ничипорук Тетяну; 

1.10. Онищука Василя; 



1.11. Онищука Давида; 

1.12. Онищук Софію; 

1.13. Онищук Наталію; 

1.14. Онищук Юлію; 

1.15. Радько Олесю; 

1.16. Сидорчук Анастасію; 

1.17. Сичика Павла; 

1.18. Стельмаха Дмитра; 

1.19. Стельмаха Олександра; 

1.20. Удодик Тамілу; 

1.21. Холода Андрія; 

1.22. Ясковець Катерину; 

1.23. Ясковець Ольгу. 
 

2. Вручити документи про освіту в урочистій обстановці на випускному вечорі. 

23.06.2018 

3. Класному керівнику 11 класу Лук’яновій Т. В.:  

3.1. Оформити додатки до атестатів  випускників. 

 До 22.06.2018 

3.2. Зробити записи в  класному журналі,  особових справах, Книзі видачі 

атестатів про оцінювання та випуск  учнів. 

До 23.06.2018 

 

 ІІ.   Слухали:  

        Огородник М.І, директора школи, яка ознайомила з наказами Міністерства 

освіти і науки України від 21.03.2018 року № 268 «Про затвердження типових 

освітніх  та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої 

освіти», від 20.04.2018 року №407 «Про затвердження типової освітньої  

програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», від 20.04.2018 року 

№405 «Про затвердження типової освітньої  програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня»,  від 20.04.2018 року №408 «Про затвердження 

типової освітньої  програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», від 

20.04.2018 року №406 «Про затвердження типової освітньої  програми закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня», на основі яких складено освітню 

програму закладу для 1- 11 класів на 2018-2019 навчальний рік. 

 Також Марія Іванівна зазначила, що дану освітню програму було 

обговорено на засіданні ради школи 8 червня 2018 року. 

Виступили: 

    Петрик Н. Л., заступник директора з навчально-виховної роботи,  яка 

запропонувала погодити освітню програму для 1- 11 класів на 2018-2019 

навчальний рік. 

 

 



Постановили:  

1. Погодити освітню програму для 1- 11 класів на 2018-2019 навчальний рік. 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради                                Огородник М І. 

Секретар педагогічної ради                             Самойлюк О. В. 

 
 

 

 


