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ЗВІТ
про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти

випускниками 9-х класів закладів загальноосвітніх навчальних закладів
у 2020 / 2021 навчальному році

Подають: Терміни подання: Форма N 1-ЗСО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
за погодженням
з Держкомстатом
України
 
1 раз на рік
Поштова

денні заклади загальноЇ середньої освіти, вечірні (змінні)школи незалежно від
відомчого підпорядкування і
форми власності:
відділам освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів);

не пізніше
5 грудня

відділи освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів),
заклади професійно-технічної освіти, які надають
повну загальну середню освіту, заклади вищої освіти,
які здійснюють підготовку фахівців на основі базової
загальної середньої освіти - Міністерству освіти і науки
Автономної Республіки Крим, управлінням
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій;

не пізніше
15 грудня

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій:
- Міністерству освіт і науки України;
- Головному управлінню статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті
Севастополі;

не пізніше
25 грудня

Міністерство освіти і науки України -
Державному комітету статистики України

не пізніше
15 січня

Найменування організації-респондента інформації     Козинський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня
школа I-III ступенів-колегіум" Козинської сільської ради Рівненської області
Місцезнаходження     35523, Рівненська область, Радивилівський район, с. Козин, вул. Шкільна, буд.17
Тип закладу     Навчально-виховний комплекс (об'єднання)
Форма власності     Комунальна власність
Відомча належність     Міністерство освіти і науки України
Кому подається      
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КС

1 2 3 4 5 6 7 8 9
604 064 25 320 266 5 625 883 901 85,31 32 430  

* Тільки для підприємств (організацій) державної форми власності.



РОЗПОДІЛ
за регіонами випускників 9-х класів, які одержали базову загальну середню освіту

і продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти

Регіони, в яких
випускники

одержали базову
освіту

загальну середню
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А Б 1 2 3 4 5 6

Усього (сума даних
рядків 02-28)

01 15 15 15

у тому числі:
Автономна
Республіка Крим

02

Вінницька 03
Волинська 04
Дніпропетровська 05
Донецька 06
Житомирська 07
Закарпатська 08
Запорізька 09
Івано-
Франківська

10

Київська 11
Кіровоградська 12
Луганська 13
Львівська 14
Миколаївська 15
Одеська 16
Полтавська 17
Рівненська 18 15 15 15
Сумська 19
Тернопільська 20
Харківська 21
Херсонська 22
Хмельницька 23
Черкаська 24
Чернівецька 25
Чернігівська 26
м. Київ 27
м. Севастополь 28
Крім того,
з інших держав

29

"____" ___________ 20__ р.
_______________________
(прізвище та телефон
виконавця)

Керівник (заступник керівника)
______________________________

(підпис та прізвище)


