
З    В    І    Т
ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ

на початок 2019/2020 навчального року
Подають: Терміни подання:

вечірні (змінні) школи незалежно від форм власності та підпорядкування -
місцевому органу управління освітою (2 примірники) через 15 днів після початку занять

Респондент:
Найменування, № закладу освіти Товмачицька вечірня (змінна) загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів Коломийської міської ради  
 
Місцезнаходження 78250, Івано-Франківська Область, Коломийський район, с. Товмачик, вул. Франка, буд.1 
 
(поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офісу)
Тип місцевості (1 – міська місцевість, 2 – сільська місцевість) 2 
Тип закладу Загальноосвітня школа
Форма власності Комунальна власність

(державна, комунальна, приватна)
Підпорядкування Міністерство освіти і науки України

Форма № ЗНЗ-2
(річна)

Поштова
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОНмолодьспорту України
02 липня.2012 року № 766
(за погодженням з Держстатом

України)

І. Кількість класів та учнів у них на початок навчального року
Класи  Вечірня (змінна) форма навчання Заочна форма навчанняВечірня (змінна) і заочна форми навчання

№ кількість у них кількість у них  з них
ряд-
ка

класів,
одиниць учнів, осіб груп,

одиниць учнів, осіб усього
учнів, осіб

навчаються
індивідуально другорічників

А Б 1 2 3 4 5 6 7
5-й клас 01 1 6   6   
6-й клас 02        
7-й клас 03        
8-й клас 04        
9-й клас 05        
10-й клас 06 1 27   27   
11-й клас 07 1 14   14   
12-й клас 08 1 9   9   
13-й клас 09        
14-й клас 10        
15-й клас 11        
16-й клас 12        
Усього (сума даних рядків 01-12) 13 4 56   56   

Кількість учителів – усього (14) 9, з них мають основну роботу в школі (15) 3
З рядка 14 учителів у класах для осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (16)  
Із загальної кількості учнів (рядок 13 графи 5) – проживають у сільській місцевості (17) 56



ІІ. Відомості про мову навчання
Мова
 UKRtext
 Чисельність учнів, які навчаються цією мовою (01) 56
 
Мова
  text
 Чисельність учнів, які навчаються цією мовою (02)  

ІІІ. Кількість навчально-консультаційних пунктів
при школі – усього (01)  

 
кількість учнів у них (02)  

ІV. Відомості про учнів, які закінчили школу або переведені до наступного класу в 2019 році
(без учнів, залишених на повторний курс навчання)

(осіб)

Назва показника №
рядка5-й клас6-й клас7-й клас8-й клас9-й клас10-й клас11-й клас12-й клас 13-й клас 14-й клас15-й клас16-й клас

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кількість учнів, які закінчили
цей клас і переведені до
наступного класу весною і восени 01     4 11 9 4     
у тому числі в класах для осіб,
які потребують корекції
фізичного розвитку 02             

З кількості учнів випускних класів:
 кількість учнів, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту (03) 4,
  у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (04)  
 кількість учнів, які не одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту
 (видано табель успішності) (05)  
 кількість учнів, які одержали атестат про повну загальну середню освіту (06) 4,
  у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (07)  
 кількість учнів, які не одержали атестат про повну загальну середню освіту
 (видано табель успішності) (08)  
 З рядка 06 нагороджені: золотою медаллю (09)  , срібною медаллю (10)  

Крім того:
Екстернів, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту (11)  ,
 у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (12)  
Екстернів, які одержали атестат про повну загальну середню освіту (13)  ,
 у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (14)  

V. Книжковий фонд шкільної бібліотеки
Кількість книг, брошур і журналів (примірників) (01) 1 750
 у тому числі підручників (02) 1 750
   з них для:                  
  5 – 9-х класів (03) 800
  10 – 12-(16)-х класів (04) 950



VI. Віковий склад учнів (уключаючи осіб, які потребують корекції фізичного розвитку)(осіб)

Назва
показника

№
рядка

Усього
учнів

(сума граф
2 – 13)

З них матимуть вік (число повних років) станом на 1 січня 2020 року
14

років і
молодші

15
років

16
років

17
років

18
років

19
років

20
років

21
рік

22
роки

23
роки

24
роки

25
років

і більше
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Усього учнів 01 56      4 5 9 7 11 13 7
 з них у:
5-х класах 02 6       2 1  2 1  
6-х класах 03              
7-х класах 04              
8-х класах 05              
9-х класах 06              
10-х класах 07 27      4 3 3 2 5 6 4
11-х класах 08 14        5 2 3 2 2
12-х класах 09 9         3 1 4 1
13-х класах 10              
14-х класах 11              
15-х класах 12              
16-х класах 13              
З рядка 01 – жінок 14              
Кількість учнів, які закінчили
школу і одержали атестат про
повну загальну середню освіту
(уключаючи екстернів) 15  

 

VII. Відомості про приміщення вечірніх (змінних) шкіл

Назва показника №
рядка

Кількість класних
кімнат (включно з

навчальними кабінетами
і лабораторіями), одиниць

Їх площа,
кв.м

Кількість навчальних кабінетів, одиниць

фізики хімії біології
основ інформатики
й обчислювальної

техніки
А Б 1 2 3 4 5 6

Власні приміщення шкіл (які не належать іншим школам або
підприємствам, організаціям) 01       
Приміщення інших шкіл, які використовуються для занять 02       
Приміщення підприємств і організацій, які використовуються
для занять 03 8 370     

   
(місце підпису керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за заповнення форм звітності)  (П.І.Б.)

телефон (03433)91230      факс       електронна пошта  


