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НАКАЗ 

від             червня  2019  року                                     № 

 

Про результативність якості  

знань учнів  за 2018-2019 навчальний рік. 

 

    Відповідно до плану роботи  школи. , звітів класоводів та класних 

керівників , та  з метою покращення якості знань учнів  проведено  аналіз 

роботи  школи  щодо результативності навчального процесу  за ІІ семестр та 

річний звіт у 2018-2019 н.р. 

     За  результатами ІІ семестру якість знань складає 32 %, що на 7% більше 

з аналогічним періодом минулого навчального року. За рік якісний показник 

41%. 

     По одній «6» мають такі учні: 

 Курилович Софія - англійська мова.(3 клас) 

 Воронков Віталій – англійська мова.( 4 клас), 

Мандзюк Лідія – географія ( 10 клас), 

Денисов Павло, Копанчук Євгенія - географія –( 6 клас). 

Коваленко Максим – технології - 7 клас. 

Алмашій Анюта – біологія , Свинаренко Вікторія –хімія - 9 клас. 

Колбаса Євгенія – всі предмети початковий рівень 3 клас. 

Гуров Сергій, Шляк Нікіта, Федотова Анастасія , Єсепчук Олександр – 4 клас,  

Плосконос Михайло -3 клас ,Лагода Вікторія -10 клас – закінчили навчальний 

рік на 10-12 та отримають Похвальний лист за високі досягнення у навчанні. 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Заступнику директора з навчальної роботи розробити графік роботи з учнями, 

які мають початковий рівень та по одній шестірці з базових предметів 

інваріантної складової навчального плану у серпні 2019 року. 

1.1. Вивчити стан викладання предметів з яких діти мають початкові знання та  

по одній «6». 

1.2. При атестації вчителів враховувати якісний показник з базових дисциплін. 

1.3. Обговорити підсумки роботи та заходи  щодо поліпшення якості знань 

учнів на педрадах. 

1.4.Посилити відповідальність за станом  внутрішкільного контролю, зокрема  

за досягненнями  учнів початкового та середнього рівнів. 

1.5.Кожного семестру аналізувати виконання навчальних програм.. 

1.6.Посилити контроль за веденням класних журналів. 
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2. Вчителям предметникам : 

2.1.Розробити план роботи з учнями, які мають 1-3, одну шестірку . 

2.2. Проводити індивідуальні заняття з даними учнями  у серпні 2019 року. 

.3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчальної роботи О.А.Писаренко. 

 

 

Директор школи                   Л.І.Карпець 


