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НАКАЗ

14.06.2018 Заброди №

Про виконання навчальних програм 
за 2017/2018 навчальний рік

Відповідно до Плану роботи Забродівської ЗОНІ І-ІІ ступенів на 
2017/2018 навчальний рік заступником директора з навчально-виховної роботи 
Білаш Г.П. було здійснено аналіз виконання навчальних планів і програм.

Перевіркою встановлено, що у 2017/2018 навчальному році освітній 
процес Забродівської ЗОШ І-ІІ ступенів був організований відповідно до 
затверджених в установленому порядку Робочого навчального плану та Плану 
роботи школи на 2017/2018 навчальний рік.

За результатами перевірки встановлено, що станом на 25.05.2018 
інваріантну та варіативну складові навчальних планів виконано повністю. 
Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з 
дотриманням кількості годин, визначених програмою на кожну тему 
(враховуючи ущільнення навчального матеріалу). Графік контрольних робіт із 
предметів в основному виконано. Обов’язковий мінімум практичних, 
лабораторних, контрольних робіт, уроків позакласного читання, робіт із 
зв’язного мовлення виконано в усіх класах. Навчальні плани і програми з усіх 
навчальних предметів у 1 -9 класах виконано.

Вчителі, які підвищували кваліфікацію за очно-заочною формою та 
хворіли виконали програми за рахунок ущільнення програмового матеріалу.

Таким чином, навчальні програми та їх практична частина в 1-9 класах 
школи у 2017/2018 навчальному році виконані за рахунок ущільнення 
навчального матеріалу та інтенсифікації освітнього процесу.
На підставі вищезазначеного

НАКАЗУЮ:
1. Уважати виконаними навчальні програми і плани з усіх предметів 
інваріантної та варіативної частин Робочого навчального плану Забродівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів за 2017/2018 навчальний рік.
2. Керівникам методичних об’єднань проаналізувати стан виконання 
навчальних планів і програм на засіданнях методичних об’єднань.

До 25.06.2018
З .Учителям-предметникам:
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1) Опрацювати вимого нового Державного стандарту початкової загальної 
середньої освіти, оновлених програм для учнів 5-го класу.

До 01.09.2018
2) Здійснювати календарно-тематичне планування відповідно до структури 
2019/2019 навчального року, дотримуючись змісту освітніх програм та їх вимог 
до виконання практичних,лабораторних, контрольних робіт, тематичного 
оцінювання.

До 01.09.2018
4.3аступнику директора з навчально-виховної роботи Білаш Г.П. під час 
здійснення внутрішкільного контролю за освітнім процесом аналізувати 
питання якості виконання освітніх програм і навчальних планів на нарадах при 
директорові.

Протягом 2018/2019 навчального року 
5.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
навчально-виховної роботи Білаш Г.П.

Директор Забродівської ЗОШ І-ІІ ступенів

з


