
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
 

17  вересня  2012 року                     м. Здолбунів              № 202 

 

 

Про затвердження мережі загальноосвітніх 

шкіл району на 2012-2013 навчальний рік 
 

 

 

     Відповідно до положень Конституції України, на підставі законів України 

“Про місцеві державні адміністрації”, “Про освіту”, “Про загальну середню 

освіту”  та розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 

вересня 2012 року № 479 «Про затвердження мережі загальноосвітніх шкіл 

району на 2012-2013 навчальний рік», 

наказую: 

1. Затвердити таку мережу навчально-виховних закладів освіти на 2012-2013 

навчальний рік : 

1.1. Всього загальноосвітніх навчальних закладів  – 39, у них - 6072 учнів, 

362 класи,  у тому числі : 

- загальноосвітніх шкіл І ступеня – 11, у них – 424 учні, 20 класів ; 

- загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів – 10, у них - 557 учнів, 65 класів ; 

- загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів – 14, у них - 3995 учнів, 216 класів ; 

- навчально-виховних комплексів – 3, у них - 681 учень, 43 класи ; 

- гімназій – 1, у ній – 415 учнів, 18 класів. 

2. Затвердити класи з поглибленим вивченням: 

- англійської мови -  29 класів, 720 учнів – у Здолбунівських 

загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів № 3, № 6 Здолбунівської 

районної ради Рівненської області, Здолбунівській гімназії 

Здолбунівської районної ради Рівненської області, Здолбунівській 

загальноосвітній школі І ступеня № 7 Здолбунівської районної ради 

Рівненської області ;  

- математики – 1 клас, 29 учнів – у Здолбунівській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів № 6 Здолбунівської районної ради Рівненської 

області ; 



- української мови – 1 клас, 19 учнів – у Здолбунівській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів №1 Здолбунівської районної ради Рівненської 

області ; 

- фізичної культури – 1 клас, 15 учнів – у Здолбунівській гімназії 

Здолбунівської районної ради Рівненської області ; 

- класи технологічного  профілю – 2 класи,  36 учнів – у Ступнівському 

навчально-виховному комплексі “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

агротехнічний ліцей” Здолбунівської районної ради Рівненської 

області; 

- класи інформаційно-технологічного профілю – 2 класи, 15 учнів – у 

Бущанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів   Здолбунівської 

районної ради Рівненської області; 

- класи математичного профілю – 3 класи, 62 учні – у Здолбунівських 

загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів №3, №6 Здолбунівської районної 

ради Рівненської області, Здолбунівській гімназії Здолбунівської 

районної ради Рівненської області; 

- класи фізико-математичного профілю – 1 клас, 20 учнів – у   

Мізоцькому навчально-виховному комплексі “загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів - ліцей” Здолбунівської районної ради Рівненської області; 

- класи української філології – 8 класів, 169 учнів – у Здолбунівських  

загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів № 3, № 6 Здолбунівської 

районної ради Рівненської області, Дерманському навчально-

виховному комплексі “загальноосвітня школа І ступеня - гімназія” 

Здолбунівської районної ради Рівненської області, Мізоцькому 

навчально-виховному комплексі “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 

ліцей” Здолбунівської районної ради Рівненської області, Здовбицькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Здолбунівської районної ради 

Рівненської області ;  

- класи іноземної філології – 3 класи, 62 учні -   у  Здолбунівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 Здолбунівської районної ради 

Рівненської області, Здолбунівській гімназії Здолбунівської районної 

ради Рівненської області; 

- класи художньо – естетичного профілю – 1 клас, 22 учні – у  

Здолбунівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 

Здолбунівської районної ради Рівненської області ;  

- класи історичного профілю – 5 класів, 87 учнів - у Здолбунівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 Здолбунівської районної ради 

Рівненської області, Мізоцькому навчально-виховному комплексі 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей” Здолбунівської районної 

ради Рівненської області, Копитківській, Здовбицькій загальноосвітніх 

школах І-ІІІ ступенів Здолбунівської районної ради Рівненської області. 

3. Затвердити 6 класів корекції знань, у них 40 учнів на базі Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Здолбунівської районної ради 

Рівненської області, Здолбунівської загальноосвітньої школи І ступеня            

№ 7 Здолбунівської районної ради Рівненської області. 



4. Затвердити класи французької мови в Здолбунівській гімназії 

Здолбунівської районної ради Рівненської області, Здовбицькій  

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Здолбунівської районної ради 

Рівненської області, німецької мови в Здолбунівській гімназії 

Здолбунівської районної ради Рівненської області, Мізоцькому навчально-

виховному комплексі “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей” 

Здолбунівської районної ради Рівненської області, Здолбунівських 

загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів № 4, №6 Здолбунівської районної 

ради Рівненської області, Глинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Здолбунівської районної ради Рівненської області, П’ятигірській 

загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Здолбунівської районної ради 

Рівненської області, Орестівській загальноосвітній школі І ступеня 

Здолбунівської районної ради Рівненської області.  

5. Затвердити 19 груп подовженого дня з кількістю 570 учнів у 

Здолбунівській загальноосвітній школі І ступеня № 7 Здолбунівської 

районної ради Рівненської області, Здолбунівських загальноосвітніх 

школах І-ІІІ ступенів № 1, № 3, № 4, № 5, № 6 Здолбунівської районної 

ради Рівненської області, Будеразькій, Здовбицькій, Копитківській, 

Гільчанській, Глинській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів 

Здолбунівської районної ради Рівненської області, Мізоцькому навчально-

виховному комплексі “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей” 

Здолбунівської районної ради Рівненської області.  

6. Затвердити 3 класи заочної форми навчання для працюючої молоді при 

Здолбунівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Здолбунівської 

районної ради Рівненської області, якими охоплено 49 учнів. 

7.  Затвердити 130 предметних гуртки в Здолбунівських загальноосвітніх 

школах І-ІІІ ступенів №1, №3, №4, №5, №6 Здолбунівської районної ради 

Рівненської області, Здолбунівській гімназії Здолбунівської районної ради 

Рівненської області, Копитківській, Будеразькій, Гільчанській, Глинській, 

Здовбицькій, Уїздецькій, Спасівській, Бущанській, Білашівській 

загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів Здолбунівської районної ради 

Рівненської області, Ступнівському навчально-виховному комплексі 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей» 

Здолбунівської районної ради Рівненської області, Мізоцькому навчально-

виховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей» 

Здолбунівської районної ради Рівненської області, Дерманському 

навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа І ступеня - 

гімназія» Здолбунівської районної ради Рівненської області, Івачківській, 

Кунинській, Миротинській, Новомощаницькій, Суємській, П’ятигірській, 

загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів Здолбунівської районної ради 

Рівненської області, Здолбунівській загальноосвітній школі І ступеня №7 

Здолбунівської районної ради Рівненської області. 

8.  Організувати індивідуальне навчання з 162 учнями в Здолбунівських 

загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів № 3, № 4, № 5, № 6 Здолбунівської 

районної ради Рівненської області, Здолбунівській загальноосвітній школі 

І ступеня № 7 Здолбунівської районної ради Рівненської області,  



Спасівській, Білашівській, Здовбицькій, Будеразькій, Глинській, 

Бущанській, Гільчанській, Копитківській загальноосвітніх школах І-ІІІ 

ступенів Здолбунівської районної ради Рівненської області, Мізоцькому 

навчально-виховному комплексі “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 

ліцей” Здолбунівської районної ради Рівненської області, Здолбунівській 

гімназії Здолбунівської районної ради Рівненської області, Дерманському 

навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа І ступеня – 

гімназія» Здолбунівської районної ради Рівненської області, 

Ступнівському навчально-виховному комплексі “загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів – агротехнічний ліцей” Здолбунівської районної ради 

Рівненської області, Маломощаницькій, Старомощаницькій, Суємській, 

Миротинській, Івачківській, Новосілківській, Новомильській  

загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів Здолбунівської районної ради 

Рівненської області, Заліській, Цурківській, Орестівській, Степанівській, 

Ільпінській, Дерманській, Волицькій загальноосвітніх школах І ступеня 

Здолбунівської районної ради Рівненської області.   

9. Дозволити здійснювати поділ на групи 8-го класу з кількістю учнів 29 при 

поглибленому вивченні математики у Здолбунівській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів № 6 Здолбунівської районної ради Рівненської області. 

10.  Призупинити навчання в Залібівській, Озерківській, Мостівській 

загальноосвітніх школах І ступеня Здолбунівської районної ради 

Рівненської області у зв’язку з відсутністю учнів. 

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

відділу освіти Вітень З.В. 

  

 

 

 

Начальник відділу                                                                     В. Бондарчук 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


