
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ  № 5 

засідання педагогічної ради  

спеціалізованої школи з поглибленим вивченням 

 інформаційних технологій № 61 

    

            31.05.2018                                                                                         м. Київ 

 

Голова педради: Устич Неллі В’ячеславівна 

Секретар: Кінзерська Людмила Михайлівна 

Присутні: 35 членів педагогічного колективу 

Порядок денний: 

1. Про результати ДПА учнів 4-го класу та переведення їх до п’ятого класу.  

2. Про переведення учнів 1-3-х, 5-8-х та 10-х класів до наступних класів.  

4. Про нагородження учнів 2-10-х класів за високі досягнення у навчанні.   

1. СЛУХАЛИ:  

Попадюк Оксану Михайлівну, заступника директора з навчально-

виховної роботи, яка сказала, що всі учні 4-А та 4-Б класів (53 особи)  

опанували програму початкової школи й успішно склали державну 

підсумкову атестацію з української мови та  математики, і запропонувала 

перевести їх до наступного класу.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Перевести до 5-А класу 31  учня 4-А класу. 

2. Перевести до 5-Б класу 22 учні 4-Б класу. 

2. СЛУХАЛИ: 

    Попадюк Оксану Михайлівну, заступника директора з навчально-виховної 

роботи, яка проінформувала, що на кінець 2017-2018 навчального року всі 

учні 1-3-х, 5-8-х та 10-х класів атестовані, тому рекомендувала  перевести їх 

до наступних класів.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Перевести до 2-А класу 30 учнів 1-А класу. 

2. Перевести до 2-Б класу 28 учнів 1-Б класу. 

3. Перевести до 2-В класу 28 учнів 1-В класу. 

4. Перевести до 3-А класу 27 учнів  2-А класу. 

5. Перевести до 3-Б класу 28 учнів 2-Б класу. 

6. Перевести до 3-В класу 26 учнів 2-В класу. 

7. Перевести до 4-А класу 30 учнів 3-А класу. 

8. Перевести до 4-Б класу 29 учнів 3-Б класу. 

9. Перевести до 4-В класу 29 учнів 3-В класу. 

10. Перевести до 6-А класу 30 учнів 5-А класу. 

11. Перевести до 6-Б класу 23 учні 5-Б класу. 

12. Перевести до 7-А класу 34 учні 6-А класу. 

13. Перевести до 8-А класу 27 учнів 7-А класу. 

14. Перевести до 8-Б класу 27 учнів 7-Б класу. 

15. Перевести до 9-А класу 24 учні 8-А класу. 

16. Перевести до 9-Б класу 21 учня 8-Б класу. 



17. Перевести до 11-А класу 16 учнів 10-А класу.    

4.  СЛУХАЛИ: 

    Попадюк Оксану Михайлівну, заступника директора з навчально-виховної 

роботи, яка сказала, що 70 учів 2-10-х класів за результатами річного 

оцінювання мають високий рівень знань (10-12 балів) з усіх предметів, і 

запропонувала нагородити цих учнів Похвальними листами «За високі 

досягнення у навчанні». Крім того, запропонувала нагородити  чотирьох  

учнів 11-А класу, які досягли особливих успіхів у вивченні одного чи 

декількох предметів (не менше як 12 балів) Похвальними грамотами «За 

особливі досягнення у вивченні окремих предметів». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Нагородити за високі досягнення у навчанні Похвальними листами 70 

учнів школи.  

2. Нагородити  4 учнів 11-А класу, які досягли особливих успіхів у вивченні 

одного чи декількох предметів (не менше як 12 балів) Похвальними 

грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». 

 

            Голова педради                                                 Н. Устич 

            Секретар                                                           Л. Кінзерська 


