
  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4  

Херсонської міської ради Ідентифікаційний 

код №24115357  

73042, м. Херсон, вул. Кости Хетагурова, 59 Тел. 

37-28-97, 37-28-53; e-mail: school-4-kherson@mail.ru  

 
від 23.06.2018 року                                                                            № 215  

НАКАЗ  

  

Про закінчення школи  учнями  11-

го класу, 12 (заочного) класу  при 

Державній установі «Північна  

виправна колонія (№90)»  та видачу  

їм атестатів  про повну загальну  

середню освіту   

  

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

«Про загальну середню  освіту», відповідно до Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 р. №778, Порядку переведення учнів (вихованців) 

загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за№924/27369, 

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 30.12.2014 №1547, Положення про золоту медаль «За високі 

досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 17.03.2015 

№306, на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) 

оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації за курс повної 

загальної середньої школи,  за  рішенням   педагогічної ради   від 23.06.2018 р. 

(протокол №10),  

НАКАЗУЮ:  

1. Вважати  випущеною зі школи, видати  атестат про повну загальну 

середню освіту особливого зразка, нагородити срібною медаллю «За 

досягнення у навчанні» ученицю 11  класу.  

  



2. Вважати випущеною зі школи, видати   атестат про повну загальну 

середню освіту особливого зразка, нагородити срібною медаллю «За 

досягнення у навчанні»  ученицю 11.   

   

3.Видати атестати  про повну загальну середню освіту та вважати випущеними 

зі школи  наступних учнів:  

  

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Левченко С.В.  

оприлюднити відповідне рішення педагогічної ради на офіційному веб-сайті 

впродовж п’яти робочих днів з дати прийняття  

4. Видати атестати  про повну загальну середню освіту та вважати 

випущеними зі школи  учнів 12 заочного класу при Державній установі 

«Північна  виправна колонія (№90)»  :  

   

  

  

                  Директор школи                                        С.І.Місюченко  


