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НАКАЗ
09.10.2013

№ 228

Про підсумки роботи з обліку працевлаштування
(продовження навчання) випускників 9, 11 (12)-х
класів 2013 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», Указу Президента України від 06.10.1999
№1285/99 «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді», 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 01.11.2012
№ 184 «Про підсумки роботи з обліку продовження навчання та
працевлаштування випускників 9, 11-х класів 2012 року», від 15.04.2013 № 67
«Про проведення обліку продовження навчання та працевлаштування
випускників 9, 11-х класів 2013 року», наказів управління освіти адміністрації
Московського району від 19.04.2013 № 68 «Про проведення обліку
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продовження навчання та працевлаштування випускників 9, 11-х класів 2013
року», від 03.10.2013 №137 «Про підсумки роботи з обліку працевлаштування
(продовження навчання) випускників 9, 11 (12)-х класів 2013 року
загальноосвітніх навчальних закладів Московського району», з метою
контролю за здобуттям дітьми повної загальної середньої освіти, навчальним
закладом здійснено заходи для забезпечення своєчасного і в повному обсязі
обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9, 11 (12)-х
класів 2013 року.
У школі було складено та узагальнено списки випускників 9, 11 (12-х)
класів 2013 року, забезпечено перевірку довідок з місця навчання випускників
9-х класів, що підтверджують їх зарахування до навчальних закладів,
підготовлено

статистичні

дані

щодо

подальшого

навчання

(працевлаштування) випускників 2013 року.
Питання

щодо

організації

роботи

з

обліку

працевлаштування

(продовження навчання) випускників 9, 11-х класів розглядаються на нарадах
при

директорові,

методичного

на

батьківських

об’єднання

класних

зборах,

на

керівників,

засіданнях
на

шкільного

загальношкільних

батьківських зборах, двічі на рік видаються накази по школі.
У школі в 2013 році з 9-х класів було випущено 73 учня, що на 5 учнів
менше, ніж торік. Всі випускники 9-х класів - 73 (100 %) продовжили
навчання.
Уже 2 роки поспіль 100% випускників 9, 11-х класів продовжують
навчання, про що свідчать дані таблиці:
Навчальний Кількість
Кількість
Кількість
випускників випускників випускників
рік
9 -х класів
9 -х класів, 11 -х класів
які
продовжили
навчання

Кількістьт
випускників
11 -х класів, які
продовжили
навчання у ВНЗ ІІІІV рівнів

2011/2012

78

78

100

100

2012/2013

73

73

90

90
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Продовжили навчання у 10-х класах денних шкіл 62 учня (85 %). За
рахунок зменшення чисельності випускників 9-х класів у 2012/2013
навчальному році, відсоток учнів, які продовжили навчання у 10-х класах,
зменшилась на 6% у порівнянні з 2011/2012 навчальним роком.
Продовжили навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів
акредитації – 10 випускників 9-х класів, що на 40 % більше, ніж у минулому
році. В професійно-технічних навчальних закладах з середньою освітою
продовжив навчання 1 випускник, що складає 1,3 % від всієї кількості
випускників 9-х класів. Випускників 9-х класів, які навчаються в професійнотехнічних закладах без здобуття повної загальної середньої освіти у 2013 році,
як і в 2012 році, не виявлено.
В 2013 році з 11-х класів школи випущено 90 учнів, що на 10 учнів
менше, ніж торік, з яких станом на 09.09.2013 року продовжили навчання 90
(100 %). Всі 90 випускників 11-х класів продовжили навчання у вищих
навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.
За рахунок зменшення чисельності випускників 11-х класів у 2012/2013
навчальному році, відсоток учнів, які продовжили навчання у вищих
навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, зменшилась на 10 % у
порівнянні з 2011/2012 навчальним роком.
Більшість учнів 11-А та 11-В класів обрали для продовження навчання
ВНЗ лінгвістичного та юридичного спрямування; більшість учнів 11-Б класу
обрали для продовження навчання ВНЗ економічного спрямування.
Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1.Заступнику директора з навчально - виховної роботи Слізченко І.М. :
1.1.Надати до районного управління освіти статистичний звіт за формою № 1ЗСО «Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої
освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».
03.12.2013
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1.2.У

річному

плані

роботи

школи

на

2014/2015

навчальний

рік

проаналізувати роботу з обліку працевлаштування (продовження навчання)
випускників 2014 року, спланувати заходи з обліку продовження навчання
(працевлаштування) випускників 9-х, 11-х (12-х) класів 2014 року.
Травень-червень 2014
2.Вчителю інформатики Кальчевій Ю.С., розмістити цей наказ на сайті
закладу.
До 11.10.2013
3.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор КЗ «ХСШ №3»

З наказом ознайомлені:
Слізченко І.М. _________
Кальчева Ю.С. _________

Слізченко І.М.

В.І.Косміна

