
 

П Р О Т О К О Л  №1 

організаційного комітету шкільного етапу конкурсу «Випускник року»   

КЗ «Тетіївський НВК «Гімназія – ЗОШ І-ІІІ ступенів»   

 

від 19 березня  2021 року                                                                       

Голова  організаційного комітету           - Кінзерська Л.П., директор НВК 

Заступник голови оргкомітету                   - Кузнєцова О.В., заступник директора          

                                                                    з навчально–  виховної роботи 

Присутні: члени оргкомітету (7 осіб). 

 

Порядок денний 

1. Про визначення   кандидатур на міський етап конкурсу «Випускник 

року - 2021» серед випускників 11-х класів  КЗ «Тетіївський НВК «Гімназія – 

ЗОШ І-ІІІ ступенів». 

       1. СЛУХАЛИ: 

       Л.П.Кінзерську, яка повідомила, що протягом лютого – березня 2021 року 

проведено конкурс «Випускник року» (шкільний етап), в якому взяли участь всі 

випускники 11-А та 11-Б  класів. Для визначення кандидатів на звання 

«Випускник року», організаційним комітетом здійснено аналіз  всіх видів 

діяльності учнів за останній роки навчання в школі:  навчальні, творчі, 

спортивні досягнення, рівень морально-етичної культури.  

      З метою здійснення прозорого й об’єктивного оцінювання, конкурс 

проведено за встановленими критеріями рейтингової системи оцінювання учнів 

за номінаціями: 

- «За успіхи в навчальній діяльності»; 

- «За успіхи в учнівському самоврядуванні»; 

- «За спортивні досягнення»; 

- «За творчі успіхи». 

     За результатами рейтингової системи переможцями конкурсу (шкільний 

етап)  із присвоєнням звання «Випускник року - 2021» стають випускники 11-х 

класів:  



• Сакалюк Юлія, 11-А клас, переможець шкільного туру «Випускник року-

2021»; 

• Загоруй Оксана Сергіївна, 11-Б клас, номінація «За успіхи в навчальній 

діяльності»; 

• Степанова Євгенія Леонідівна, 11-А клас, номінація «За успіхи в 

навчальній діяльності»; 

• Орлов Іван Миколайович, 11-Б клас,  номінація «За спортивні 

досягнення»;  

• Дубюк Павло Олексійович, 11-Б клас,  номінація «За спортивні 

досягнення»;  

• Шмаркатюк Анна Юріївна, 11-Б клас, номінація «За творчі успіхи» . 

         ВИСТУПИЛИ: 

         Кузнєцова О.В., яка ознайомила всіх присутніх з рейтинговими 

відомостями (додаються).       

        УХВАЛИЛИ: 

       Подати до Організаційного комітету Управління освіти Тетіївської міської 

ради ОТГ  по проведенню конкурсу «Випускник року» копію підсумкового 

протоколу організаційного комітету НВК, копії рейтингових відомостей для 

нагородження випускників 11-х  класів  Сакалюк Ю.,  Загоруй О.,  Степанової 

Є., Орлова І.,  Дубюка П.,Шмаркатюк А.. 

 

Голова  

організаційного комітету 

 

________________ Л.П.Кінзерська 

Заступник голови  

організаційного комітету 

 

________________О.В.Кузнєцова 

 

Члени комітету 

 

________________О.М.Козуля 

 ________________Л.В.Паламарчук 

 ________________О.А.Ковтун 

 ________________ О.О.Бойко 

 ________________ К.І.Москальчук 

 ________________ І.І.Малюта 

 ________________ В. Костюк 

 

 

 

 

 


