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зltс ili,at t iiяi t tеltагогiчгrоТ ради

I'lо;t,гавсьi{о I,o I IaBLI aJibI-Io -_ вихо вIIого комrIлексу

JIозi BcbKoi pal:ioнHoT ради

XapKiBcbKoT обласr,i

05.04.20l8

Головit * lJ Iмарiгrа I-I,h4.

CeKpe,i:ap --l-'реб errroK О,R

[Iрисутнi: l4 вчителtв

I Iоряltоri /tспний:

1,Iiрсl ,герr,tittи гIр0l]сllсIli,lя /lepitiatlitoT пi,цсумковоI аr,ес,гацiТ учrriв 4, 9 класiв.

ЗДНВР N4окич М.С.

2.Про вlлбiр преltпцеr:iв ria Д[l]А учt,liв 9 класу.

ЗДНВР Мокич М.С.

3. i{po шрOвелеIii-iя cl]r{Ta <оо,гаttliьсJго i_tзвоIlика)) та вручення свiдоцтв прО

базов1, заг,аJrьну середrIю ocBiTy виIIуск}{I,{кам 9 кlrасу.

/{ирскr,сlр НВК lttrпMpiHa Н.М,

4.ГIро tlpt"altiзatlittl tlaB,titJIbl-,I14x еliсл()/рсiй, ttaB,la.ilbt.tclT г]l)аlil,ики учrriв 1-4-x,5-8-x,

i 10 r<;raciB.

ЗДНВР N4окич М.С.

1.СJIУХАJIИ:

N4окич N4,C., застуtтника /{ирсктора з fiаl}чаJlь}lо - tзихtlвtlоТ робоr,и про термiни
гlрове/{еl{ня /lер}ltаtзrlоТ iтiдсуллковоТ aтccтat{iT у.tttitз 4, 9 KriaciB. 1\4арiя Стешанiвна
озttайоь,tиJlа гtр}.lсу,гrtiх з LtaKa:]oM угtраlз"шirtttя освiти, моltодi 1,а crlopTy ЛозiвськоТ

р/"1л Л!lЗ0 Bi;t 23.0з.20lв poi{y <IIро оргаttiзоваttс закiнчснtltt 2011120lr8

навLlа;iьгIOго рOку 
,га Tipor]e/leljHя /lepx(aBtroT пi2lcyrrtt<oBoТ атестацij' )'чitiв 4,9,I\-

х K.ltaciB :зак:rалitз заt'алt,ttсiт ccpe,It}ll]oT trсвiти Jlозiвсьrсоl,о райоltу>, в якому
зазttаче}{о, п[о BilittoBijцrto /lo LIacT,i.{ttll 8 с,га,г,гi i2 lJaKorry YKpaTlrra <ГIРО ocBiTY>,

Полонtення пр0 llcpiliaR}tY ttii{счпrliОIЗ)l зl,gg,1,1ltlittl учrliв (виховаttцirз) у системi
загitrtьtlоТ CCPe.ll}{I)оi освiз,1,1, заl,i}ср/lijiсll()г() ilaKi]:]o]\4 h4irriс,герства освiти i науки

Yrtpa)'tirl rзi,ц, 30. l ].20l4 "l'{-] 
] 547 ,гii ,]1,1i]Ci:.c,I,poi]all()i,,o в N4iHicтepcTBi rостицiТ

УкiэаТrrи l4,02.20l 5 la ,Щ } 57i']б(l02" rriJttlytlKl,iB l ,з,4,5 пуI]li,ту 2 наказу

N4itлiс,l,срсr,rза освiт,и i гtауки YKpaTllr,r вiд 3 l .07.201 7 JЧ91 
.l 03 <"Г_{еякi питання

проi]еllен}iЯ в 20l В porti зовtлit.ittlього ltезаJtе>rtнOго otliHtoBaHTtlt резулътатiв



blaBL,IailliЯ, здOбутиХ l-la oct{oBi ItOR}IoT ЗаГаЛt,iIоТ r:ерелньоТ освiти>,

зарссс.гроl]tlilt)1.() в N4irric l,epcTBi юсr,rtцiТ УкраТrlи l б серiljtя 2017 року за

ль 10l1./308B:, iз змitlапци, ,ltист,irз N4ir,riс,герсl,ва освir,и i rlаi,ки укратни ui4

07.0б.20l7 ЛГ91/9-З15 <<1lpo с.грyl(туру 20l712018 tlавчалl:tl{)I,0 року та навчальнl

лла}1и l}ffГСt,IIi:ltOосвiт,tliх llЕlвLlаJlьIIих-за!{лаlliв>, Bi:r 22,01,20l8 JЧ! 1l9-21 <Щодо

особJIи]}Остей гIрОве/lеIlltя /lepii(alзI;oT rti;tcyblKoBclT а,гесr:аrtiТ з ittозепlних мов у

20|"7 па18 ,,oo.,rrr,r,,uu,y pn,ii,," вiдt з l .01 .201 8 лr9l/9-5б KI lpo орl,анiзоване

ЗаtiСр1lIсll1l'l 201 7/20 i 8 lt, р, ,гil tlссiб;lивост,i tlрOвсllсtIня lЦ lA у закладах

загаjlьitо'r сере;tПt,оТ сrсtзil'tI)), Italia'з), f lr-'iiартаN,{сн,гу tlсвi,гl,,t i rrауки XapKiBcbKoT

обласtrсlТ державt]оТ алмitriс,граrtiТ вiд l 6,03.20 l 8 "\Г! 67<l ipo органiзоване

закiшченt+я 20l 712018 tлавчалi)t{ого року ],а проведсrIня дCl-)ilial]IloT гIiлсумковоТ

аr.естацiТ учrлiв 4,g,1l-х rtласiв зак:tа/liв загаJIь}Jоi ccpt,jlttt,oT trсвiти ycix типiв i

dlоpмn-'u."n.'iXарr<irзськoTоб',tаст'i>>.
N4арiЯ CтctrarriIJllit rlill,o,iloc:l1,1a, lIio ilроliеiiеIlня ,ltepiкaB}roT гriлсумковоТ атестацii

зло'6ува,ri1-ч liоLlагкOгtоТ trcBiT,tl в llboцy }IавLIа,цьtлtlму porli вiдбуват,иN4етьQя з двох

прелме,гiв - y,KpaTttcbtttii N,loill.I (перелба,tас otlillrOBaIlllя резуль"гатiв навчання з

yKpairrcbKcrT мови та чr{l,аFlirя) i шлаr,еN,Iа,гики - у cPopMi rriлсl,п,rкоi}i,tх к,онтролъних

pnbi.r, tзi/tlrовiдН., /lo каJlеtIitарttOго пJla}{yI]atlIlrl r{а llp)r,OLry LI[,i ,гре,гьому уроц1,

tlKpib,r ttotteJliлtKa iti'я.гtttltli. i1 ,гакOili /ttlirз rlcpell, iitic.,tlt свя,гкоI}Llх, Згiдно

peKOMeI{/ialiiй чгtрав"ltititlя осtзi,ги, п,ttlлtljti l,а сltор,г)/ Jlо,зitзсьrсоi рдд

peti.McItjI()Bll}I() ItpoBeC,]lj ilcp}i{aBtry ttillc\,п,lKOBy a,гe.Triltito tз tttKo;ti [ с,гупеня з

0З.05 rrcl 18.0S.20l8,
'Гакоrк :]aByLi зlлерi{уjlа уRаr,у па те, iцо шровеllеiIIIя /lер)ка}]I{оi гriдсумковоТ

aTecTarlii, злобувачiв баiовоТ Cepe/{ilboT освiт,и вiлбуватиNlетьсr{ ), тtисьмовiй

формi з трьох np*:t**-r,iB: vKpaTrrcbKoT моf]и, ма,геN,Iаl,икl,J l,;1 llpell\4cl,a за вибором

гtеllагогi.t,rпТ p^;i" ,u,,ruд*У освiт,И (з о-rtгtогО iз зазгtа,lеI-1I,]х t{авtlаJlьitихiпредметiв:

}'KPflTttct,KoT :rir.epall,yp},1" .]irp)zfijiц,roT Lliтepaтyp1,I, ittоземttоТ моtзи 1аrrr-,,frйськоТ або

ttiivtellbtt,lT*- rзiдшЬВiiii,,, ,,ru-робочоt,О tlАвчаJIьНого гtJlаlI)l зак,rlа/lу освi,ги), icTopiТ

YKpa1ittt- BcscBi-t,Ht,clT iс.горii, rIраt]озL]авс],l]а (пракr,иLlI,Jог,о к},рсу), географiТ,

бiологiТ, xiшliT, фiзиt<и, irlфорп,rат,lаки). PcKoMelt/loBaгIi тcpririlr1,1 Ilр0I]еlцеI-ii-lя з 29,05

гrо 07,0б 2018.
ПOС'ГАЕt}ВИ"П Ll:
l .l , lrrфорь,lаrlirо B,t,t ги /l() )/l]al,t,{, t,lеухиJIь}lо ;10'ГРl,{N4Уtза'Гt,iся чинних

]\,lel,olll}{чlt14X pclii)hlt:tillattiй ttto,,tt.l 1tрOвеil(rtltrя lli IД в 4,9 KJlacax,

1,2. Ilроrзес,глr /,ll1A tз 4 K"rtaci в ,T,irKi с,грOкt1:

YKpaTricbK.l Mol]ti - l 5.05,20 i8
N4aTeMaTltKa * 17.05.20l 8

l,з. ilpoBecTla llilA tз 9 кл;rсi в r,aKi с,гроt{l,I:

YKpaTrlcbк.l N4olia -- j0.05,20 l В

N4а,rемаr,ика - 05.06.20 l 8

(irрелме.г за виборсlN4 llaBLli},l]1rIlOI'O закlrалу) * 07,()б"20l в



2.СЛУхАЛИ:

VIокич N4,C., заступника директора з навчально - виховноi роботи про вибiр
предметiв на ЩПА учнiв 9 класу. Марiя Степанiвна зазначил&, lцо вiдповiдно

до Закону Украiни <Про загальну середнIо ocBiTy>>, Полохtення про державну
пiдсумкову атестацiю 1rчнiв (вихованцiв)у системi загалъноi середньоТ освiти>>,

затверд}кеного наказом N4iHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 30.12.2014
J\Ъ1547 та зареесlрованого в N4iHicTepcTBi rостицii Украirrи |4.02,2015 за

Jф157/26602. проlзести держаI]IJу rriдсумкову атестацiю здобувачiв базовоТ

середньоi освiти у писъмовiй формi з трьох предметiв: yKpafrrcbKoT мови,
математики ,га прелмета за вибором педагогiчноi ради закладу освi,rи (з одrrого
iз зазначених навчаJIьних предпrетiв: украiнськоi лiтератури, зарубiжrlоТ

лiтератури, irtозел,rтrоi мови (англiйськоТ або нiмецькоi'- вiдгrовiдно до робочого
навLIального llJIa}Iy закладу освiти), icтopii Украiни, всесвiтltъоi icTopiT,

правознаI]ства (практи.tного курсу), географii, бiологiТ, xiMiT, фiзики,
iнформатики).

ВиСТУПИЛИ:

Смирнова О.А, к.тtасний ttерiвник 9 класу, яка зазначила, що вiдrrовiлно до
попередI{ього опи,tуJзання учнiв 9 класу, воLIи виявили бажання скJIадати

IcTopiro УкраТни, як предмет за вибором.

LL[пларiгrа I-I.N4., директор закладу, яка зазFIачила, lцо в закладi с фахiвецъ з

icTopiT, Rчителъ п,тае II квалiфiкацiйтrу категорiiо) мас вiдповiдний досвiд роботи.

Полатайко C.N,{., вLlrt,геJIъ iс,горiI та сусttiльствозilавс,tва, яка зазпачиJIа, що
складаIIFIя !ПА з iстоlэii в 9 K:taci - це tliдготовка до ЗНО в майбутньому.

ПоСl'Аt{оВИЛL{:

2.I. Обрати icTopiro Украiни, як предмет за вибором llри скJIаданнi ДПА
випусFIиitами шкоJ{и II ступегttо.

3.СЛУхАЛИ:

Шмарiну H.i\4., директора НВК, яка повiдомила, rцо згiдно рекомендацiй
управ;rirIня освiти, мололi та спорту JIозiвськоi РЩА (шаказ J\ЬlЗ0 вiд 2З.OЗ.201В

додаток1) свято <Остаi+нього дзвоника) вiдбудеться 25 траI]ня о 9.00, а

врученFIя свiдоцтв про базову загалъну середнtо ocBiTy випускникам 9-х класiв
1 1 червня 201В року о 10.00 на урочистiй лirriйцi.

ПОСТАНОВИЛИ:

З.1. Провести свято <Остаitliъого д{зво}Iика> 25 травrш 2018 року о.9.00годинi

ранку.



,,,

З.2. Вручення свiдоцтв про базову загальну середню ocBiTy випускникам 9-Х

класiв провести 1 1 червня 2018 року о i 0.00 на урочистiй лiнiйцi.

4.СЛУХАЛИ:

N{окич N4.C., заступника директора з навчаJIьно виховноТ роботи Про

органiзацiю навчаJiъних екскурсiй, навчаJIьноi практики учнiв 1-4-х,5-8-Х, i i0
класiв. N4арiя Степанiвна наголосила на тому, що згiдно рiшення педагоГiчнОI

ради (JфS вiд З 1.08.2017року) прийнято рiшення вважати недоцiлъним

проведення навчальноi практики ,га навчальних екскурсiй в зв'язкУ З

вiдсутнiстю пришкiльноТ земельноТ дiлянки та належноi матерiалъно

технiчноi бази.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Вважати недоцi.ltьним проведення навча.lIьноi практики та навчаЛЬнИх

екскурсiй в зв'язку з вiдсутнiстю пришкiлъгtоi земельноТ дi.тrянки Та належнОi

матерiалъFIо - технiчноi бази.

Голова: .Шмарiна

Секрета .Гребенюк
хдЁt4вс ь(
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r,1 2z,6759B1


