
Бердянський навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів -  

дошкільний навчальний заклад»
Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

30.05.2019 с.Бердянка №09
засідання педагогічної ради

Голова педагогічної ради - Золотухіна Н.М.
Секретар - Казанцева Ю.М.

Присутні: члени педагогічного колективу 17 чоловік
Авдюніна З.В., Бублик О.О., Дмитренко Н.М., Жиленко Л.В., Ісупов В.О., Копитько 
Н.П., Вагаршакян Я.О., Козачок І.Г., Новіков І.А., Паранько Н.В., Подколзіна О.В., 
Сливченко О.В., Столяренко Т.В., Сизько С.Ю., Петренко О.В.

Порядок денний:

1. Про результати ДПА у 4 класі
2. Про перевід та нагородження учнів 1-8, 10 класів до наступного класу та 

зарахування учнів до 1 класу 2019/2020 н.р.
СЛУХАЛИ:

1.Козачок І.Г., класного керівника 4 класу, яка повідомила, що в 2018/2019 

навчальному році в 4 класі навчалося 12 учнів. Всі 12 учнів засвоїли матеріал і 

склали ДПА з української мови та математики та показали наступні результати:

З української мови : початковий рівень -  2, середній рівень -  2, достатній 

рівень -4, високий -  4.

З математики: початковий рівень -  2, середній рівень -  4, достатній 

рівень -3, високий -  3.

СЛУХАЛИ:

2.3олотухіну Н.М., директора Бердянського НВК, яка сказала, ст. З, ст. 4 

Закону України «Про освіту», ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню 

освіту», Статуту Бердянського НВК, наказу Міністерства освіти і науки України № 

367 від 16.04.2018 року «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти» затвердженого в Міністерстві юстиції України 05 

травня 2018 року за № 564/32016, наказу МОНУ України від 27.02.2012 №115



« Про внесення змін до Положення про Похвальний лист «За високі досягнення 

> навчанні» та Похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих 

предметів», листа Міністерства освіти і науки України від 09.04.2019 № 02-1360 

«Щодо прийому дітей до перших класів» та на підставі заяв батьків учнів (осіб, які 

їх замінюють) про зарахування дітей до Бердянського НВК, свідоцтв про 

народження, медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086- 

1 одо 1 класу 2019/2020 н.р. необхідно зарахувати 31.05.2019 р 8 учнів: 

та перевести учнів 1-8, 10 класу до наступних класів.

2.1. Козачок І.Г., класного керівника 4 класу, яка сказала, що за результатами 

річного оцінювання 2 учениці 4 класу мають високий рівень навчання.

2.3. Жиленко Л.В., класного керівника 9 класу, яка повідомила, що на високому 

рівні закінчили навчання 2 учні 9 класу.

2.4. Дмитренко Н.М., класного керівника 3 класу, яка повідомила, що на високому 

рівні закінчила навчання учениця 3 класу.

2.5. Бублик О.О., класного керівник 10 класу, яка повідомила, що на високому рівні 

закінчили навчання 2 учні 10 класу.

УХВАЛИЛИ:
1. Вчителям початкових класів у 2019/2020 н.р. покращити роботу по підготовці 
учнів до ДПА з української мови та математики.

1.1.Заступнику директора з начально-виховної роботи Сливченко О.В. підготувати і 
надати узагальнену інформацію про проведення ДПА у 4 класі до відділу освіти, 
молоді і спорту Зачепилівської селищної ради.

2. Перевести до наступних класів учнів 1-8 та 10 класів у такому складі.
До 2 класу 5 учнів
До 3 класу -  8 учнів 
До 4 класу - 7 учнів 
До 5 класу - 12 учнів 
До 6 класу -  4 учні 
До 7 класу -  8 учнів 
До 8 класу -  11 учнів 
До 9 класу -  10 учнів 
До 11 класу -  11 учнів

2.2. Нагородити похвальними листами 7 учнів

Голова педагогічної ради Н.М.Золотухіна

Секретар Ю.М.Казанцева


