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Про поточний стан виконання 
навчальних планів та освітніх програм 
у І семестрі 2018/2019 навчального року

Згідно з річним планом роботи та з метою перевірки виконання 
навчальних планів та освітніх програм протягом грудня 2018 року проведені 
співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали щодо якості та своєчасності 
виконання навчальних програм, зміст програмного матеріалу з кожної теми і 
дати його виконання; проведення передбаченого мінімуму контрольних, 
практичних, лабораторних робіт, екскурсій, уроків позакласного читання та 
розвитку мовлення, обов’язкових дослідів з фізики, хімії, біології тощо;, 
використання міжпредметних зв’язків; організацію повторення навчального 
матеріалу.

Протягом І семестру 2018/2019 навчального року школа була повністю 
укомплектована педагогічними кадрами. Для всіх вчителів були проведені 
консультації з планування, ведення шкільної документації.

Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового 
рівня освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки 
проведення тематичних контрольних та лабораторно-практичних робіт уроків 
розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, екскурсій та навчальної 
практики.

Освітні програми в 1-4 класах виконані за кількістю проведених уроків, а 
також практичних робіт з педметів «Я досліджую світ» (1 клас), «Я у 
світі»(2-4 класи). Уроки позакласного читання та розвитку зв'язного мовлення 
проведені відповідно до вимог програми. Графік контрольних робіт виконано/ 
На кінець І семестру 2018/2019 навчального року були проведені контрольні, 
роботи з математики та української мови у 2-4 класах, перевірена техніка 
читання. Були перевірені календарно-тематичні плани, освітні програми та 
записи на сторінках предметів у класних журналах.

На підставі вивчення записів класних журналів 5-8 класів отримані дані 
щодо системи контролю за знаннями учнів.

Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести, 
контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи, захист рефератів, 
практичні заняття.

При перевірці класних журналів вивчалися такі аспекти: запис виконання 
програм з кожного навчального предмета; система та характер самостійних,



творчих робіт; цілеспрямованість використання годин, відведених на 
повторення навчального матеріалу; зміст та обсяг домашнього завдання;! 
система практичних, лабораторних робіт, уроків розвитку мовлення, їх місце у 
вивченні навчального матеріалу; проведення екскурсій, * передбачених 
навчальними програмами система ведення тематичного обліку знань, 
проведення залікових уроків, об’єктивність виставлення тематичних, 
семестрових, річних оцінок.

Для раціоналізації перевірки було складено протокол здійснення 
експертизи та науково-методичного супроводу виконання навчальних планів та 
освітніх програм за результатами завершення І семестру 2018/2019 навчального 
року, який охоплює вивчення документації закладу освіти та вивчення 
документації кожного вчителя.

Виходячи з вищесказаного

НАКАЗУЮ:
1. Вчителям-предметникам при складанні календарних планів на II семестр 
2018/2019 навчального року враховувати сучасні вимоги до навчання, критерії' 
оцінювання навчальних досягнень учнів.
2. Адміністрації закладу загальної середньої освіти:
1) Організовувати перевірку виконання освітніх програм вчителями школи.

Два рази на рік
2) Здійснювати профільну заміну вчителів, які хворіють або проходять курси 
підвищення кваліфікації.
3. Керівникам шкільних методичних об’єднань:
1) Обгрунтувати підходи щодо контролю за навчальними досягненнями учнів 
та критеріями оцінювання знань.
2) Вивчити досконально критерії оцінювання навчальних досягнень та вимоги 
до них.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Заступник директора 
Забродівської ЗОНІ І-ІІ ступенів
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