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Н А К А З

27.10.2014    										№ 395


Про підсумки роботи з обліку
продовження навчання та
працевлаштування випускників
9-х, 11-х класів 2014 року


На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18, 21 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.ст. 19, 21, 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення», ст. 8 Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», ст.ст. 32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 06.10.1999 №1285/99 «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді», наказу управління освіти Харківської міської ради від 25.10.2005 №128 «Про запровадження єдиної форми звітності щодо працевлаштування випускників загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова», наказів Департаменту освіти Харківської міської ради від 03.03.2014 № 35 «Про проведення обліку дітей шкільного віку в 2014 році», від 02.04.2014 № 55 «Про проведення обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2014 року», наказу управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 07.04.2014 № 124 «Про проведення обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2014 року», з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах району усіх типів і форм власності  здійснені заходи для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2014 року.
Узагальнені статистичні звіти про продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів 2014 року надано загальноосвітніми навчальними закладами усіх типів і форм власності району до управління освіти згідно з визначеними термінами.
У 2014 році 9-й  клас загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Київського району закінчило 1309 випускників 9-х класів, що на 95 менше ніж у 2013 році.
Із них вступили: до 10-х класів денних шкіл – 977 випускників (74,6%),  до 10-х класів вечірніх шкіл – 11 випускників (0,8%), до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації – 254 випускники (19,4%), до професійно-технічних навчальних закладів – 57 випускників (4,4%).
Всього  продовжують навчання – 1299 випускників 9-х класів (99,2%, що на 0,4% менше, ніж минулого року. Із загальної кількості випускників 9-х класів виїхали на навчання за межі міста – 10 (0,8%). Місця їх перебування невідомі, тому відомості про  подальше  навчання відсутні). 
101 випускник 9-х класів отримав свідоцтво з відзнакою. Із них продовжують навчання у:
	ЗНЗ – 90 випускників;

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 10 випускників; 
	1 випускник, який отримав свідоцтво з відзнакою, виїхав за межі України для подальшого навчання. Але із-за відсутності даних про місце перебування випускника, довідку, яка підтвердила б факт навчання, здобути не вдалось. 

У ході вивчення стану працевлаштування випускників 9-х класів з’ясовано, що випускників, які працюють, у районі немає. 
Під час перевірки наявності довідок з місця навчання встановлено, що всі довідки, які підтверджують подальше навчання випускників 9-х класів, в наявності.
У 2014 році 11-й  клас  закінчили 1026 учнів. Із них вступили: до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації  –  881 (85,9% що на 0,3% менше, ніж у минулому році), до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації  – 46 (4,5%, що на 0,3% менше, ніж у 2013 році), до професійно-технічних навчальних закладів –  36 (3,5%, що на 1,2% більше, ніж у 2013 році), до інших навчальних закладів (курси перукаря) – 1 (0,1%, що на 0,6% менше, ніж у 2013 році).
Всього продовжують навчання 964 випускники 11-х класів (94,0%), що є сталим протягом двох років.
У загальноосвітніх школах №№5, 100, ліцеях №№4, 107, «Професіо-нал», гімназіях №№1, 172, спеціалізованих школах №№ 16, 17, 133, 166 відсоток вступу до ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації вищий, ніж середній показник по району і складає від 88,2 % до 100 %.
Нижчий за середній районний показник вступу до ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації мають такі загальноосвітні навчальні заклади усіх типів і форм власності: Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36 Харківської міської ради Харківської області – 85,7%, Харківський приватний ліцей міського господарства Харківської області – 84,6%, Харківський приватний академічний художній ліцей Харківської області – 84,4%, спеціалізована економіко-правова школа I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови «Народна українська академія» - 84,2, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 165 Харківської міської ради Харківської області – 83,9%, Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області – 81%, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37 Харківської міської ради Харківської області – 80,6%, Харківський технологічний ліцей №9 Харківської міської ради Харківської області – 80,0%, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №164 Харківської міської ради Харківської області – 80,0%, Харківський приватний навчально-виховний комплекс «Гімназія ОЧАГ» Харківської області – 79,2%, Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №170 Харківської міської ради Харківської області – 78,9%, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №158 Харківської міської ради Харківської області – 78,1%, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 Харківської міської ради Харківської області – 73,3%,  Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 Харківської міської ради Харківської області – 72%, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №110 Харківської міської ради Харківської області – 40%, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 96 Харківської міської ради Харківської області – 24%.
62 випускники 11-х класів (6,0%)  не продовжують навчання, із них :
працюють – 39 (3,8%), хворі (на підставі довідок ЛКК) – 2 (0,2%), декретна відпустка – 1 (0,1%), помер – 1 (0,1%), виїхали на навчання за межі Харкова та України – 19 (1,8%), але із-за відсутності зв’язку підтвердити факт навчання не вдалось. 
92 випускники 11-х класів отримали золоті медалі та 17 випускників –  срібні медалі. Усі випускники 11-х класів, які отримали медалі, вступили до ВНЗ.
На виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 24.10.2014 № 182 «Про підсумки роботи з обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2014 року» та враховуючи вищезазначене,


НАКАЗУЮ:


	Методисту Попелешко О.І.:
	 Надати попередню інформацію про облік навчання і працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів за встановленою формою до Департаменту освіти Харківської міської ради (додаток 1 до наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 02.04.2014 № 55 «Про проведення обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2014 року»). 

До 07.02.2015
	Скласти проект наказу «Про проведення обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2015 року».

До 01.05.2015
	 Посилити контроль за своєчасністю, правильністю та достовірністю надання інформації про подальше місце навчання випускників.

Квітень-вересень 2015 року
	Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності:
	 Проаналізувати роботу підпорядкованих навчальних закладів з обліку працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів на педагогічних радах. Визначити причини переходу випускників 9-х класів  до інших ЗНЗ.

До 15.11.2014
	Провести анкетування учнів щодо подальшого вибору навчального закладу після випуску із 9-го класу. Результати розглянути на нарадах при директорові та надати до методичного центру методисту                    Попелешко О.І.

До 15.11.2014
	Надати до управління освіти підсумковий узагальнений статистичний «Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (форма звітності № 1-ЗСО).

   02.12.2014
	 Надати звітну інформацію про попереднє працевлаштування випускників 9-х класів за встановленою формою.                                                                             

                                                                                           До 01.02.2015
	Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів Єфіменку О.Г.   (ХЗОШ№ 96), Уліцькій О.М. (ХЗОШ № 110) організувати проведення просвітницької роботи серед учнів 11-х класів щодо вступу до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Упродовж 2014/2015 навчального року  
	Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів Гусь І.М. («ЛМГ»), Будко О.В. («Професіонал»), Медрешу Є.В. («Очаг»), Григор’євій Т.В.      (ХГ № 1), Денисюк Л.І. (ХТЛ № 9), Д’яковій І.А. (ХСШ № 16), Грянику О.Г. (ХСШ № 62), Єфіменку О.Г. (ХЗОШ № 96), Савіцькій І.Ю. (ХСШ № 133), Шепель С.Ю. (ХСШ № 134), Коломієць С.Р. (ХСШ № 166), Шойхету Г.Й. (ХСШ № 170), Уткіній О.А. (ХСШ № 172):
	Організувати роботу щодо підвищення мотивації випускників 9-х класів до продовження навчання  у 10-х класах підпорядкованих навчальних закладів.

Упродовж 2014/2015 навчального року
	Розробити та надати до методичного центру план заходів щодо усунення факторів, що впливають на збільшення кількості випускників  9-х класів, які обирають для подальшого  навчання інші навчальні заклади.

До 15.11.2014
	Завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті                                    Короп Ю.В. розмістити цей наказ на сайті управління освіти.

До 12.11.2014
	Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 



Начальник управління                                                                Т.В.Куценко
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Савіцька І.Ю.
Уліцька О.М.
Уткіна О.А. 
Шепель С.Ю. 
Шойхет Г.Й. 
Попелешко 

