
                       
                                           

Львівська міська рада 

Департамент гуманітарної політики 

Управління освіти 

Відділ освіти Галицького та  Франківського районів  

 
                     ЛЬВІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ                       
                     ШКОЛА № 2 І–ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ              
                     АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ                                                   
 

Н А К А З 

     26 травня  2017р.                              м. Львів                                      № 111  

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 № 3 від 26.05.2016 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  32 учнів; 

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

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

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

 до 3-Б класу учнів 2-Б класу у кількості  28 учнів; 

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

 до 3-Г класу учнів 2-Г класу у кількості   23 учнів; 

 до 4-А класу учнів 3-А класу у кількості  24 учнів; 

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

 до 4-В класу учнів 3-В класу у кількості  27 учнів; 

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

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

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

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

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

 до 6-А класу учнів 5-Г класу у кількості  23 учнів; 

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

 до 6-В класу учнів 5-В класу у кількості  24 учнів; 

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

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

 до 7-Б класу учнів 6-Б класу у кількості  28 учнів; 

 

 



 

 до 7-В класу учнів 6-В класу у кількості   19 учнів; 

 до 8-А класу учнів 7-А класу у кількості   30 учнів; 

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

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

 до 9-А класу учнів 8-А класу у кількості   29 учнів; 

 до 9-Б класу учнів 8-Б класу у кількості   32 учнів; 

 до 9-В класу учнів 8-В класу у кількості   30 учнів; 

 до 11-А класу учнів 10-А класу у кількості  28 учнів; 

 до 11-Б класу учнів 10-Б класу у кількості   26 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  Ткаченко Л.Ю.:  

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 школи                                             Л.Савчук 

 

 

З наказом ознайомлені 


