
                    

 

   Львівська міська рада 

Департамент гуманітарної політики 

Управління освіти 

   Відділ освіти Галицького та Франківського районів  

                                   ЛІЦЕЙ № 2 ЛЬВІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ                     

                                                

Н А К А З 

 

     24 травня  2019 р.                              м. Львів                                      № 98 

 

Про перевід учнів  1-8-х,10 класів  

до наступного класу 

 

    Керуючись Законом України «Про освіту», « Про загальну середню освіту», відповідно до 

Порядку переведення учнів  (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до 

наступного класу, затвердженого наказом МОН України від 14.07.2015 року № 762, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 липня 2015 році за № 924/27369 та на 

підставі рішення педради (протокол № 6 від 24.05.2019 року), 

НАКАЗУЮ: 

1. Перевести до наступного класу відповідно до списку учнів школи: 

 до 2-А класу учнів 1-А класу у кількості  32 учні; 

 до 2-Б класу учнів 1-Б класу у кількості  29 учнів; 

 до 2-В класу учнів 1-В класу у кількості  29 учнів; 

 до 2-Г класу учнів 1-Г класу у кількості   26 учнів; 

 до 2-Д класу учнів 1-Д класу у кількості   30 учнів; 

 до 3-А класу учнів 2-А класу у кількості  32 учнів; 

 до 3-Б класу учнів 2-Б класу у кількості  30 учнів; 

 до 3-В класу учнів 2-В класу у кількості  31 учнів; 

 до 3-Г класу учнів 2-Г класу у кількості   29 учнів; 

 до 3-Д класу учнів 2-Д класу у кількості   31 учнів; 

 до 4-А класу учнів 3-А класу у кількості  33 учнів; 

 до 4-Б класу учнів 3-Б класу у кількості  34 учнів; 

 до 4-В класу учнів 3-В класу у кількості  32 учнів; 

 до 4-Г класу учнів 3-Г класу у кількості   25 учнів; 

 до 5-А класу учнів 4-А класу у кількості  30 учнів; 

 до 5-Б класу учнів 4-Б класу у кількості  26 учнів; 

 до 5-В класу учнів 4-В класу у кількості  30 учнів; 

 до 5-Г класу учнів 4-Г класу у кількості   22 учнів; 

 до 6-А класу учнів 5-Г класу у кількості  24 учнів; 

 до 6-Б класу учнів 5-Б класу у кількості  25 учнів; 

 до 6-В класу учнів 5-В класу у кількості  23 учнів; 

 до 6-Г класу учнів 5-Г класу у кількості   28  учнів; 



 

 до 7-А класу учнів 6-А класу у кількості  32 учнів; 

 до 7-Б класу учнів 6-Б класу у кількості  31 учнів; 

 до 7-В класу учнів 6-В класу у кількості   26 учнів; 

 до 7-Г класу учнів 6-Г класу у кількості   29 учнів; 

 до 8-А класу учнів 7-А класу у кількості   23 учнів; 

 до 8-Б класу учнів 7-Б класу у кількості   29 учнів; 

 до 8-В класу учнів 7-В класу у кількості   24 учнів; 

 до 8-Г класу учнів 7-Г класу у кількості   27 учнів; 

 до 9-А класу учнів 8-А класу у кількості   26 учнів; 

 до 9-Б класу учнів 8-Б класу у кількості   24 учнів; 

 до 9-В класу учнів 8-В класу у кількості   21 учнів; 

 до 11-А класу учнів 10-А класу у кількості  29 учнів; 

 до 11-Б класу учнів 10-Б класу у кількості   28 учнів. 

 

 

2. Класним керівникам 1-8-х,10-х  класів:  

2.1. Зробити записи про переведення учнів до наступного класу в класних 

журналах, особових справах. 

3. Секретарю школи  Ходос Б.Б:  

3.1. Зробити запис про переведення учнів до наступного класу в алфавітній книзі. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Підляського А.І.                                              

 

Директор ліцею                                                            Л.Савчук 

 

З наказом ознайомлені:_____________ Підляський А.І.            _____________ Дармограй О.О. 

                                       _____________ Бундз Л.М                     _____________ Кадис Г.П. 

                                       _____________ Коберська В.О.     _____________ Мідик Л.П. 

                                        ____________   Шаргут. Г.В.    _____________ Домарацька О.О.                                       

                                        _____________ Пашко Г.З.    ____________ Шувар В.В.                                      

                                        ____________ Кіт О.С                           ____________ Липка Л.С.                                                                                                              

                                        _____________ Ярмолюк О.М.           _____________ Осадчук С.В.                            

                                       _____________Гусак І.С. _____________ Каньдя О.М.   

                                       _____________ Цар М.К.                     ____________ Телюк Г.В.                                         

                                       _____________Кулик  І.І.                     ____________   Бонк  І.Р.                                    

                                     _____________Квятковська Л.Б.            __________  Шевчишин О.Г.          

                                     _____________Алиськевич М.І.             __________   Толочко Н.Т.         .   

                                     _____________ Футрик Г.Я.                    __________ Кузик І.П.             

                                    _____________ Каплиш М.В.                   __________ Калітовська І.В.           

                                    ____________ Горбаль М.С.                    ___________ Дума І.Й.          

                                 _____________ Тарновська Г.В. _________ Коваль Н.В. 

                                 _____________ Дребот В.В. _________ Ходос Б.Б. 

                                 _____________ Кузь О.Я. 

                                _____________ Жатковська Н.Я. 

                                   _____________Чабан О.С.                                                           

                                    _____________ Грица О.І.                                      

                                   ____________Черних Н.М.                                 

                                  ____________ Пука Н.В.                              .                       
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