
 

УКРАЇНА 

Чернівецька міська рада 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ № 6 «БЕРЕГИНЯ» 
 

НАКАЗ 

31.08.2022р.                                         № 333  

Про затвердження шкільної мережі 

Чернівецької гімназії №6 «Берегиня»  

на 2022/2023  н.р. 

 

          Керуючись ст. 53 Конституції України, ст.ст. 32, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 

12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків 

шкільного віку», наказом Міністерства освіти України від 09.04.2008 № 304 

«Про затвердження форм звітності з питань загальної середньої освіти та 

інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 12.05.2008 № 397/15088, на підставі результатів уточнення списків 

учнів по класах, звітів класних керівників, заяв батьків, наявних особових 

справ учнів, даних алфавітної книги школи станом на 01.09.2022 у зв’язку з 

початком нового навчального року 

         НАКАЗУЮ: 

         1. Затвердити такий кількісний склад учнів класів Чернівецької гімназії 

№6 «Берегиня»  станом на 01.09.2022: 

 

Структура 

мережі по 

класах 

Кількість 

учнів (класів-

учнів) 

Мова навчання Іноземна мова 

Перша Друга 

1 25 Українська Англійська  

2 29 Українська Англійська  

3 29 Українська Англійська  

4 32 Українська Англійська  

1-4 класів 4- 115    

5 36 Українська Англійська Німецька 



6 18 Українська Англійська Німецька 

7 23 Українська Англійська Німецька 

8 32 Українська Англійська Німецька 

9 30 Українська Англійська Німецька 

5-9 класів – 4 139 Українська   

1-9 класів – 9 254    

        

  2. Секретарю - діловоду Мельничук Н.С. до 04.09.2022 р: 

         2.1. Змінити номери на особових справах учнів, які прибули до школи, 

виходячи з номерів, присвоєних в алфавітній книзі. 

         2.2. Помістити особові справи зарахованих учнів до папок з особовими 

справами учнів відповідних класів. 

         3. Класним керівникам 1-9-х класів до 04.09.2022 р: 

         3.1. Оформити класні журнали відповідно до нормативних вимог. 

         3.2. Забезпечити відповідність номерів особових справ учнів номерам в 

алфавітній книзі та класних журналах. 

         4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                Галина Капустяк 

З наказом ознайомлені:  

Мельничук Н.С. 

Бурденюк О.О. 

Харитон М.В. 

Тихон Я.В. 

Гамаль М.В. 

Лакуста Н.І. 

Українець Н.Д. 

Семенюк Е.Б. 

Данилюк М.І. 

Гончар К.В. 
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