
КАЛУСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2
КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИТЯГ З НАКАЗУ
08 червня 2022 м. Калуш №

Про нагородження та переведення 
на наступний рік навчання учнів 
1-10 класів у 2021-2022 
навчальному році

Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню 
освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в 
умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», наказу МОН України від
13.07.2021 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчання учнів 1-4 
класів закладів загальної середньої освіти», наказу МОН України від 29.03.2022 року №1/3725-22 «Про 
організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного стану», наказу МОН України від
01.04.2022 № 290 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 
2021/2022 навчального року», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального 
закладу до наступного класу (наказ МОН України від 14.07.2015 № 762) зі змінами ( наказ МОН України 
від 01.03.2021 № 268), Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» зі змінами 
(наказ МОН від 07.02.2012 № 115), рішення педагогічної ради (протокол № 17 від 08.06.2022), за 
результатами річного оцінювання

НАКАЗУЮ:

1. Перевести на наступний рік навчання на очну форму здобуття освіти:
1.1. До 2 класу - 84 учнів 1 класів,
1.2. До 3 класу - 86 учнів 2 класів,
1.3. До 4 класу - 81 учня 3 класів,
1.4. До 5 класу - 88 учнів 4 класів.
1.5. До 6 класу - 84 учнів 5 класів,
1.6. До 7 класу - 86 учнів 6 класів,
1.7. До 8 класу - 86 учнів 7 класів,
1.8. До 9 класу - 80 учнів 8 класів,
1.9. До 10 класу - 32 учні 9 класів,
1.10. До 11 класу - 43 учнів 10 класів.

4. За результатами підсумкового (річного) оцінювання видати учням 1-4 класів свідоцтва 
досягнень із розгорнутою характеристикою результатів навчання.

5. За результатами річного оцінювання видати учням 5-8, 10 класів табелі успішності.
6. Даний наказ довести до відома педагогічного колективу, учнів та батьків.


