ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
№ 237

26.09.2012
Про підсумки роботи з працевлаштування
випускників 9 класу комунального
закладу «Кочетоцька загальноосвітня
санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради у 2012/2013
навчальному році

Робота з працевлаштування випускників школи-інтернату проводилася
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» та
інших нормативно-правових актів України.
Протягом

2011/2012

навчального

року

соціальним

педагогом

Кащавцевим К.К., практичним психологом Пугачевою О.Л., класним
керівником Лубенцовою Р.І. проводилася систематична профорієнтаційна
робота з учнями 9 класу щодо визначення ними подальшого навчання. Це
виявлення нахилів та інтересів вихованців, анкетування та бесіди,
тестування,

зустрічі

з працівниками

різних

професій,

екскурсії

на

виробництва. Організовано та проведено тиждень профорієнтації «Правильна
профорієнтація - запорука успішної соціалізації». Випускниками 9 класу
були відвідані навчальні заклади, які вони обрали для подальшого навчання.
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У 2011/2012 навчальному році свідоцтво про базову загальну середню
освіту отримали 16 учнів, з них дітей-сиріт - 6. Всі випускники продовжують
навчатися, а саме:
№
з/п

Прізвище,ім’я,
по-батькові

Продовжує навчатися

9

9

Іщенко Олександр
Ігорович
Глубока Віра Євгенівна

10

Одод Яніна Юріївна

9

11

Барбіна Юлія
Володимирівна

9

Харківський текстильний
технікум
Харківський текстильний
технікум
Липковатівський аграрний
технікум
Харківське вище медичне
училище №2
Харківське вище професійне
училище №40
Чугуївський професійний
ліцей №19
Чугуївський професійний
ліцей
Чугуївський професійний
аграрний ліцей
Харківський коледж
текстилю та дизайну
Чугуїво-Бабчанський лісний
коледж
10 клас

12

Давиденко Катерина
Андріївна

9

10 клас

13

Логвінова Ольга
Геннадіївна

9

10 клас

14

Налинський Сергій
Володимирович

9

10 клас

15

Піхур Вікторія Андріївна

9

10 клас

16

Філатова Анастасія
Євгеніївна

9

10 клас

1
2
3
4
5
6
7
8

Дунаєва Наталія
Павлівна
Іваненко Анастасія
Андріївна
Рубцов Артем
Олександрович
Чистякова Надія
Вікторівна
Рощупкіна Наталія
Анатоліївна
Чепусова Валентина
Сергіївна
Хомань Ганна Григорівна

Випускник
класу
9
9
9
9
9
9
9

9

Довідка закладу
Довідка № 01/5-208
від 01.09.2012
Довідка № 01/5-237
від 01.09.2012
Довідка № 15
від 02.09.2012
Довідка № 27
від 29.08.2012
Довідка № 05
від 30.08.2012
Довідка № 27
від 01.09.2012
Довідка № 242
від 10.09.2012
Довідка № 745
від 10.09.2012
Довідка № 01/5-149
від 01.09.2012
Довідка № 23
від 28.08.2012
Наказ по школі
№ 23-у від
03.09.2012
Наказ по школі
№ 23-у від
03.09.2012
Наказ по школі
№ 23-у від
03.09.2012
Наказ по школі
№ 23-у від
03.09.2012
Наказ по школі
№ 23-у від
03.09.2012
Наказ по школі
№ 23-у від
03.09.2012

6 випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які продовжують навчатися в інших навчальних закладах,
забезпечені комплектом документів, передбаченим п.3.10 Положення про
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дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, затвердженого спільним наказом
Міністерства освіти і науки України та Міністерства України у справах сім’ї,
дітей та молоді від 21.09.2004 № 747/460, що підтверджують статус дитинисироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування, закріплення
житла та майна. Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від
17.11.2003 № 763 «Про затвердження норм матеріального та нормативів
фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів» ними отримано м’який
інвентар та вихідне грошове забезпечення.
3 учні 10 класу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування тех. продовжили навчання в інших навчальних закладах, а саме:
№
з/п
1
2
3

Прізвище,ім’я,
по-батькові
Зюбан Євгенія
Сергіївна
Маслянчук Олексій
Юріович
Носко Олександр
Олександрович

Випус
Продовжує навчатися
кник
класу
Люботинська загально10
10
10

освітня школа-інтернат
Харківський машинобудівний технікум

Липковатів-ський
аграрний технікум

Довідка закладу
Довідка № 712 від
27.08.2012р.
Довідка від
27.08.2012р.
Довідка № 14
від 02.09.2012

Виходячи з вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Соціальному педагогу Кащавцеву К.К.:
1.1. Сформувати архівний пакет копій документів випускників з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
1.2. Проводити соціальний супровід випускників з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, протягом п’яти років (до 2017 року).
1.3. Згідно з термінами, визначеними планом Головного управління освіти і
науки Харківської обласної державної адміністрації, надавати відповідні
звіти.
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2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора по
виховній роботі Степанову Ольгу Миколаївну.

Директор школи

Н.І. Пенкіна
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З наказом від 26.09.2012 № 237 ознайомлені:
Степанова О.М.

_____________

Кащавцев К.К.

_____________

Степанова, 05746- 2-62-17

