
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

                                                          

Н А К А З 

Зачепилівка 

03.12.2018                          №327 

Про підсумки роботи 

загальноосвітніх навчальних 

закладів щодо обліку  

працевлаштування (продовження 

навчання) випускників 9-х, 11-х 

класів 2017/2018 навчального 

року 

 

        На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону 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 Харківської міської ради від 20.04.2018 № 77 «Про проведення обліку 

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

2018 року», наказу відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської 

райдержадміністрації від 25.05.2018  № 184 «Про проведення обліку 

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

класів у2018 році», з метою  контролю за здобуттям дітьми повної загальної 

середньої , якісного формування мережі майбутніх 10-х класів на 2018/2019 

навчальному році, вивчення орієнтації випускників щодо обрання професії та 

навчального закладу  для подальшого навчання, наказую: 

 

        1. Затвердити довідку про підсумки роботи загальноосвітніх навчальних 

закладів щодо обліку  працевлаштування (продовження навчання) 

випускників 9-х, 11-х класів 2017/2018 навчального року (додається). 



2. Методисту районного методичного кабінету Бєляєвій А.І.: 

2.1. Підготувати проект наказу відділу освіти,молоді та спорту «Про 

організацію роботи навчальних закладів щодо обліку працевлаштування 

(продовження навчання) випускників 9-х,11 -х класів в 2019 році. 

                                                                                                           До 01.02.2018 

2.2. Узагальнити попередню звітну інформацію про облік навчання і 

працевлаштування випускників 11-х класів 2019 року. 

                                                                                         До 15.02.2019 

2.3. Узагальнити попередню звітну інформацію про облік навчання і 

працевлаштування випускників 9-х класів 2017 року. 

                                                                                                            До 16.05.2019 

2.4. Надати узагальнену звітну інформацію до Департаменту науки і освіти: 

- про попереднє працевлаштування випускників 11-х класів  

                                                                                                     До 20.02.2019 

- про попереднє працевлаштування випускників 9-х класів   

                                                                                                     До 19.05.2019 

2.5. Результати  узагальненої інформації про попереднє працевлаштування 

випускників 9-х та 11-х класів розглянути на нараді керівників закладів 

освіти. 

                                                                                                    Червень 2019 року 

3. Керівникам  закладів загальної середньої освіти: 

3.1. Надати попередню звітну інформацію про облік навчання і 

працевлаштування випускників  11-х класів за встановленими формами 

(додаток 1)  

                  До 10.02.2019 

3.2. Надати попередню звітну інформацію про облік навчання і 

працевлаштування випускників 9-х класів за встановленими формами 

(додаток 2)  

                                                                                                           До 10.05.2019 



3.3. Видати накази по навчальних закладах «Про проведення обліку 

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

2019 року». 

                  До 16.05.2019 

3.4. Здійснити аналіз рівня навчальних досягнень випускників 9-х класів за 

підсумками І семестру 2018/2019 навчального року з метою якісного 

формування мережі майбутніх 10-х класів 2019/2020 навчального року. 

             Січень 2019 року 

3.5. З метою вивчення орієнтації випускників щодо обрання професії та 

закладу освіти для подальшого навчання, провести анкетування – опитування 

випускників: 

-11-х класів                                                                                     До 06.02.2019 

- 9-х класів                                                                                      До 05.05.2019                                                                                         

3.6. Результати  узагальненої інформації про попереднє працевлаштування 

випускників 9-х та 11-х класів розглянути в навчальному закладі на  

педагогічній раді. 

     Червень 2018 року 

3.7. У річному плані роботи школи на 2019/2020 навчальний рік 

проаналізувати  роботу з обліку працевлаштування (продовження навчання) 

випускників 2018 року, спланувати заходи з обліку продовження їх навчання.  

                                                                                      Травень-червень 2019 року 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районним 

методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту  Бєляєву А.І. 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                  О.ПЕТРЕНКО 


