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НАКАЗ 

 

 

24.04.2016           №74 

 

Про проведення обліку продовження 

навчання та працевлаштування 

випускників 9-х, 11 (12)-х класів 2017 року 

 

На виконання ст.53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України 

«Про освіту», ст.ст. 6, 18, 21 Закону України «Про загальну середню освіту», 

ст.ст. 19, 21, 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 5 Закону 

України «Про зайнятість населення», ст. 8 Закону України «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», ст.ст. 32, 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», наказу Головного управління освіти і 

науки Харківської обласної державної адміністрації від 27.01.2010 № 29 «Про 

вдосконалення роботи та посилення контролю за охопленням дітей і підлітків 

шкільного віку різними формами навчання», наказів Департаменту освіти 

Харківської міської ради від 26.10.2016 №277 «Про підсумки роботи з обліку 

продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2016 

року», від 20.04.2017 №115 «Про проведення обліку продовження навчання та 

працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2017 року», наказів 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської 

ради від 05.10.2016 №160 «Про підсумки роботи з обліку продовження 

навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11 (12)-х класів 2016 року 

загальноосвітніх навчальних закладів Московського району» та від 24.04.2017 

№81 «Про проведення обліку продовження навчання та працевлаштування 

випускників 9-х, 11 (12)-х класів 2017 року», з метою забезпечення 

своєчасного і в повному обсязі обліку продовження навчання і 

працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів навчального закладу та 

контролю за здобуттям підлітками повної загальної середньої освіти, 
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забезпечення єдиних підходів щодо надання звітної інформації про 

продовження навчання і працевлаштування випускників 9-х, 11 (12) - х класів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Призначити Слізченко І.М., заступника директора з навчально-виховної 

роботи, відповідальною за роботу з обліку продовження навчання та 

працевлаштування випускників 9-х, 11 (12)-х класів.  

2.Слізченко І.М., заступнику директора з навчально-виховної роботи: 

2.1.Надавати до Управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради узагальнений статистичний звіт «Інформація про 

працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів 2017 року» в електронному 

та друкованому вигляді. 

04.05.2017 (попередній) 

1-й та 3-й понеділок (з 01.06.2017 по 31.08.2017) 

11.09.2017 

09.10.2017 

01.12.2017 

2.2.Узагальнити списки випускників 9, 11 (12)-х класів і надати їх до 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської 

ради в електронному та друкованому вигляді. 

       06.10.2017 

2.3.Забезпечити перевірку довідок з місця навчання випускників 9-х класів, що 

підтверджують зарахування до навчальних закладів. 

До 06.10.2017 

2.4.Скласти списки випускників, які не продовжили навчання, не 

працевлаштовані, і надати їх до Управління освіти адміністрації Московського 

району Харківської міської ради в друкованому та електронному вигляді.  

06.10.2017 

2.5.Проаналізувати стан роботи з обліку працевлаштування випускників 9, 11 

(12)-х класів на нарадах при директорові. Витяги з протоколів відповідних 

нарад надати до Управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради. 

До 07.10.2016 

2.6.Надати до Управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради підсумковий узагальнений статистичний «Звіт про 
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продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти 

випускниками 9-х класів навчального закладу» (форма звітності № 1-ЗСО). 

01.12.2017 

3.Кальчевій Ю.С., учителю інформатики, розмістити цей наказ на сайті 

навчального закладу. 

                    До 01.05.2017 

4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор КЗ «ХСШ №3»    В.І. Косміна 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Слізченко І.М. ________ 

Кальчева Ю.С.________ 

Слізченко І.М., 

 

 

 


