
                    

 

   Львівська міська рада 

Департамент гуманітарної політики 

Управління освіти 

                  Відділ освіти Галицького та Франківського районів  

                               ЛІЦЕЙ № 2 ЛЬВІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ                     

                                                

Н А К А З 

 

11 червня 2021 р.                              м. Львів                                        № 93 

Про перевід учнів  1-8, 10 класів  

на наступний рік навчання 

 

       Керуючись Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», відповідно до Порядку переведення учнів  (вихованців) 

загальноосвітнього навчального закладу на наступний рік навчання, 

затвердженого наказом МОН України від 14.07.2015 року № 762 , (із змінами, 

внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки № 621 від 08.05.2019, 

№ 268 від 01.03.2021), відповідно до наказу по ліцею від 17.05.2021 р. 

 № 67/1«Про звільнення від проходження ДПА учнів 4-х та 9-х класів у 2020-

2021 н.р.» та на підставі рішення педради (протокол № 8 від 11.06.2021 р.),- 

НАКАЗУЮ: 

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

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

 до 2-Б класу учнів 1-Б класу у кількості  33 учнів; 

 до 2-В класу учнів 1-В класу у кількості  32 учнів; 

 до 2-Г класу учнів 1-Г класу у кількості   32 учнів; 

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

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

 до 3-В класу учнів 2-В класу у кількості  24 учнів; 

 до 3-Г класу учнів 2-Г класу у кількості   22 учнів; 

 до 3-Д класу учнів 2-Д класу у кількості   22 учнів; 

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

 до 4-Б класу учнів 3-Б класу у кількості  28 учнів; 

     до 4-В класу учнів 3-В класу у кількості  31 учнів; 

 до 4-Г класу учнів 3-Г класу у кількості   29 учнів; 

 до 4-Д класу учнів 3-Д класу у кількості 32 учні; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0555-19#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0494-21#n2


 до 5-А класу учнів 4-А класу у кількості  32 учнів; 

 до 5-Б класу учнів 4-Б класу у кількості  32 учнів; 

 до 5-В класу учнів 4-В класу у кількості  33 учнів; 

 до 5-Г класу учнів 4-Г класу у кількості   32 учнів; 

 до 5-Д класу учнів 4-Д класу у кількості 33 учнів; 

 до 6-А класу учнів 5-Г класу у кількості  31 учнів; 

 до 6-Б класу учнів 5-Б класу у кількості  32 учнів; 

 до 6-В класу учнів 5-В класу у кількості  29 учнів; 

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

 до 7-А класу учнів 6-А класу у кількості  30 учнів; 

 до 7-Б класу учнів 6-Б класу у кількості  24 учнів; 

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

 до 7-Г класу учнів 6-Г класу у кількості   24 учнів; 

 до 8-А класу учнів 7-А класу у кількості   26 учнів; 

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

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

 до 8-Г класу учнів 7-Г класу у кількості   28 учнів; 

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

 до 9-Б класу учнів 8-Б класу у кількості   28 учнів; 

 до 9-В класу учнів 8-В класу у кількості   23 учнів; 

 до 9-Г класу учнів 8-Г класу у кількості 28 учнів; 

 до 11-А класу учнів 10-А класу у кількості  18 учнів; 

 до 11-Б класу учнів 10-Б класу у кількості   25 учнів. 

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

2.1. Зробити записи про переведення учнів до наступного класу в 

класних журналах, особових справах. 

3. Секретарю ліцею:  

3.1. Зробити запис про переведення учнів до наступного класу в 

алфавітній книзі. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.                                          

 

В.о. директора ліцею                                                       М. Баб’як 

.                       

                       

 


