
 

Кременчуцький навчально – виховний комплекс 

 «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей» № 30  

імені Н.М. Шевченко 

Кременчуцької міської ради Полтавської області 

 

 

НАКАЗ 

 

25 травня 2018 року     м. Кременчук    № 175 о/д 

 

Про переведення учнів  

1-4 класів до наступних класів 

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 року  

№ 762, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 

924/27369, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, відповідно до 

рішення спільного засідання педагогічної ради (протокол №7  від 25.05.2018 року) 

та Ради ліцею (протокол № 5  від 25.05.2018),   

НАКАЗУЮ: 

1. Перевести учнів 1-4 класів до наступного класу: (додаток  №1) 

1-А клас – 29 учнів; 

1-Б клас – 28 учнів;  

1-В клас – 17 учнів;  

1-Г клас – 27 учнів; 

2-А клас – 33 учні; 

2-Б клас – 30 учнів;  

2-В клас – 30 учнів; 

2-Г клас – 30 учнів; 

3-А клас – 30 учнів;  

3-Б клас – 29 учнів; 

3-В клас – 27 учнів; 

3-Г клас – 30 учнів; 

4-А клас – 30 учнів; 

4-Б клас – 32 учнів; 

4-В клас – 29 учнів; 

4-Г клас – 30 учнів. 

 

2. Нагородити  Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» учнів 

ліцею (Додаток № 2): 

2-А класу – 6 учнів;   

2-Б класу – 6 учнів;  

2-В класу – 6 учнів;  

2-Г класу – 5 учнів;  

 

 

 

 

 

3-А класу – 6 учнів; 

3-Б класу – 6 учнів; 

3-В класу – 6 учнів; 

3-Г класу – 6 учнів; 

4-А класу – 7 учнів;  

4-Б класу – 8  учнів; 

4-В класу – 6 учнів 

4-Г класу – 6 учнів. 

4-С класу – 3 учні. 



3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Цюпку Юлію Григорівну, 

заступника директора з навчально-виховної роботи. 

 

Директор КНВК №30      О.М. Шиян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кременчуцький навчально – виховний комплекс 

 «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей» № 30  

імені Н.М. Шевченко 

Кременчуцької міської ради Полтавської області 

 

 

      НАКАЗ 

 

25 травня 2018 року   м. Кременчук    №176 о/д 

 

Про переведення учнів  

5-8, класів до  наступних класів 

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 року  

№ 762, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 

924/27369, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, відповідно до 

рішення спільного засідання педагогічної ради (протокол №7  від 25.05.2018 року) 

та Ради ліцею (протокол № 5  від 25.05.2018),   

НАКАЗУЮ: 

1. Перевести учнів 5-8  класів до наступного класу: (Додаток №1) 

5-А клас – 31 учень; 

5-Б клас – 26 учнів; 

5-В клас – 30 учнів; 

5-Г клас – 30 учнів; 

6-А клас – 25 учнів; 

6-Б клас – 28 учнів; 

6-В клас – 27 учнів; 

6-Г клас – 24 учні; 

6-С клас – 22 учні. 

7-А клас – 29 учнів; 

7-Б клас – 29 учнів;  

7-В клас – 30 учнів; 

7-Г клас – 30 учнів; 

 

8-А клас – 28 учнів; 

8-Б клас – 27 учнів; 

8-В клас – 27 учень; 

2. Нагородити  Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»   

учнів КНВК №30  

   6-А класу – 7 учнів;  

5-А класу – 2 учні; 

5-Б класу – 1 учень; 

5-В класу – 2 учнів; 

5-Г класу – 3 учні; 

 

 

6-Б класу – 5 учнів; 

6-В класу – 3 учні; 

6-Г класу – 2 учні; 

6-С класу – 2 учні;  

7-Б класу – 4 учні; 

8-А клас – 6 учні;  

 



1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Шохиреву Ларису 

Станіславівну, заступника директора з навчально-виховної роботи. 

 

 

Директор КНВК  №30      О.М.Шиян 


