
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКА 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА  

ШКОЛА ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ №3 

ХАРКІВСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
 

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ХАРЬКОВСКАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  

ШКОЛА ІІ-ІІІ СТУПЕНЕЙ №3  

ХАРЬКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 

 

   

 

НАКАЗ 
24.04.2018           №70 

 

Про проведення обліку продовження 

навчання та працевлаштування 

випускників 9-х, 11 (12)-х класів 2018 року 

 

На виконання ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про зайнятість 

населення», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», наказу Департаменту освіти від 31.10.2017 

№257 «Про підсумки роботи з обліку продовження навчання 

та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2017 року», від 20.04.2018 

№77 «Про проведення обліку продовження навчання та працевлаштування 

випускників 9-х, 11-х класів 2018 року», наказів Управління освіти 

адміністрації Московського району Харківської міської ради від 06.10.2017 

№165 «Про підсумки роботи з обліку продовження навчання та 

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

загальноосвітніх навчальних закладів Московського району», від 23.04.2018 

№59 «Про проведення обліку продовження навчання та працевлаштування 

випускників 9-х, 11 (12)-х класів 2018 року», з метою забезпечення 

своєчасного і в повному обсязі обліку продовження навчання 

і працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів КЗ «ХСШ №3» та контролю 

за здобуттям підлітками повної загальної середньої освіти, забезпечення 

єдиних підходів щодо надання звітної інформації про продовження навчання і 

працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Призначити Лазареву І.Ю., заступника директора з навчально-виховної 

роботи, відповідальною за роботу з обліку продовження навчання та 

працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів.  

2.Лазаревій І.Ю., заступнику директора з навчально-виховної роботи: 

2.1.Надавати до Управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради узагальнений статистичний звіт «Інформація про 
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працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів 2018 року» в електронному 

та друкованому вигляді. 

05.05.2018 (попередній) 

1-й понеділок місяця (з 01.06.2018 по 31.08.2018) 

07.09.2018 

05.10.2018 

 03.12.2018 

2.2.Узагальнити списки випускників 9, 11-х класів і надати їх до Управління 

освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради в 

електронному та друкованому вигляді.   

               05.10.2018 

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

підтверджують зарахування до навчальних закладів. 

                До 05.10.2018 

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.  

                05.10.2018 

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

х класів на нарадах при директорові. Витяги з протоколів відповідних нарад 

надати до Управління освіти адміністрації Московського району Харківської 

міської ради. 

                08.10.2018 

2.6.Надати до Управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради підсумковий узагальнений статистичний «Звіт про 

продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти 

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

03.12.2018 

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

навчального закладу. 

                  До 01.05.2018 

4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор КЗ «ХСШ №3»    В.І. Косміна 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Лазарева І.Ю. ________ 

Кальчева Ю.С.________ 

Лазарева І.Ю. 


