
 

 

 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РОКИТНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради Рокитненського ліцею 

 

26.06.2019                                                                                                      №12 

 

Голова педагогічної ради: Хихля Н.М. 

Секретар: Біда В.В. 

Присутні: 18 членів педагогічної ради (список додається) 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про випуск учнів 11 класу Рокитненського ліцею. 

(Доповідач: Хихля Н.М., директор Рокитненського ліцею) 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Хихлю Н.М., директора Рокитненського ліцею, яка повідомила, що 

керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», відповідно до підпункту 1 пункту IV 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 05.05.2018 за №564/32016, на 

підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань 

учнів та державної підсумкової атестації, у зв’язку зі здобуттям повної 

загальної середньої освіти та видачею свідоцтв про повну загальну середню 

освіту, зі складу учнів 11 класу буде відраховано (випущено) таких учнів: 

Комлєву Анну Володимиріну, Ляшенко Аліну Сергіївну, Спічак Аліну 

Олександрівну.  

ВИСТУПИЛИ: 

Чертов М.О., заступник директора з навчально-виховної роботи, який  

проаналізував результати державної підсумкової атестації учнів за курс старшої 

школи, звернув увагу на середній рівень навчальних досягнень учнів та 

наголосив, що нікого з випускників у 2018/2019 н.р. Похвальними грамотами 

«За особливі досягнення у вивченні навчальних предметів» нагороджено не 

буде. 

Пензев В.І., учитель фізики та інформатики, класний керівник 11 класу, 

який запропонував випустити учнів 11 класу з навчального закладу, видавши 

свідоцтва про повну загальну середню освіту. 

 



УХВАЛИЛИ: 

1. Відрахувати зі складу учнів 11 класу у зв’язку зі здобуттям повної загальної 

середньої освіти та видати свідоцтва про повну загальну середню освіту таким 

учням: Комлєвій Анні Володимиріні, Ляшенко Аліні Сергіївні, Спічак Аліні 

Олександрівні. 

2.Заступнику директора з навчально-виховної роботи М.О.Чертову 

оприлюднити відповідний наказ на офіційному веб-сайті загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Протягом п’яти робочих днів 

 

 

Голова педагогічної ради                                                Н.М.Хихля 

 

Секретар педагогічної ради                                            В.В.Біда 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

 



Список присутніх на засіданні педагогічної ради 26 червня 2019 року 

 

1. Біда В.В. 

2. Глєбова Л.М. 

3. Горбань Л.В. 

4. Гречуха Н.С. 

5. Єфіменко О.Ю. 

6. Касяненко Н.І. 

7. Кругла Т.К. 

8. Макієва Т.П. 

9. Нартова Ю.І. 

10. Пензев В.І. 

11. Передерій О.Б. 

12. Олійник Т.І. 

13. Семенська Н.О. 

14. Сергієнко О.В. 

15. Степаненко О.М. 

16. Хихля Н.М. 

17. Чертов М.О. 

18. Ярош Ю.В. 

 

 

 


