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НАКАЗ
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Про виконання навчальних планів
та програм в закладах освіти району
за І семестр 2014-2015 навчального року
Відповідно до плану роботи відділу освіти до 30 грудня 2014 року було
здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і навчальних програм
закладами освіти району за І семестр 2014-2015 навчального року.
Аналіз було здійснено за алгоритмом, який виявив послідовність
проходження навчального матеріалу інваріантної і варіативної складових
робочого навчального плану; дотримання кількості годин, визначених
програмами на кожний предмет (відповідність вивчення навчального матеріалу
календарному плануванню); відповідність кількості годин, які повинні бути
вичитані до кінця семестру, кількості фактично проведених уроків; виконання
обов'язкового мінімуму практичних, лабораторних і контрольних робіт;
виконання програм варіативної складової робочих навчальних планів.
У результаті аналізу встановлено, що в навчальних закладах району
викладання предметів інваріантної і варіативної частин навчального плану
здійснювалось за державними програмами Міністерства освіти і науки України.
У ході перевірки встановлено, що протягом грудня адміністрації ЗНЗ
району здійснили перевірку виконання навчальних програм та планів в 1-11х
класах шляхом співбесід з вчителями, звірки записів у класних журналах з
календарним плануванням, із зошитами учнів для контрольних та лабораторних
робіт. За результатами даної перевірки майже по кожному навчальному закладу
видано наказ “Про виконання навчальних планів та програм за І семестр 20142015 навчального року”. Відсутний такий наказ в Флоранській ЗОШ І-ІІ ст..
Аналіз даної роботи показав, що виконання практичної частини програм
відповідає вимогам державних стандартів освіти. Витримана кількість
контрольних робіт щодо мовних знань і мовленнєвої діяльності учнів з
української, російської, іноземних мов, домашніх та класних творів з української
та російської літератур. Систематично здійснюється перевірка робочих зошитів,
про що свідчать певні записи та оцінки в класних журналах. Кількість
запланованих і проведених контрольних, лабораторних і практичних робіт з
математики, фізики, хімії, біології і відповідає вимогам програм. Вибіркова
перевірка зошитів для контрольних та практичних робіт свідчить, що контрольні,
лабораторні і практичні роботи проведено у відповідності з календарним
плануванням та записами в класних журналах, оцінки та дати проведення робіт
співпадають з тими, що були виставлені на предметних сторінках. Перевірка

зошитів для контрольних робіт в цілому свідчить про об’єктивність цих видів
робіт.
Для успішного виконання навчальних програм, навчання і виховання учнів у
навчальних закладах було створено сприятливі умови, а саме: розклад уроків
для учнів, методичні дні для вчителів, програмно-методичне забезпечення
навчально-виховного процесу.
Перевірка показала, що педагоги району ознайомленні з вимогами
навчальних програм, вивчення навчального матеріалу відповідає календарно тематичному плануванню. Контроль за оформленням шкільної документації,
веденням журналів, виконанням програм у навчальних закладах району, в
основному, носить системний характер.
Повністю виконали навчальні плани та програми за І семестр 2014-2015
навчального року (загальна кількість уроків, обов’язкові письмові контрольні
роботи, практичні, лабораторні роботи) Красноокнянський НВК, Ткаченківський
НВК, Новосамарська ЗОШ І-ІІІ ст
Антонівський НВК, Ставрівський НВК,
Топалівська ЗОШ,
Триградській НВК, Дубівський НВК
В цих школах
адміністраціями шкіл зроблено глибокий аналіз виконання програм
В основу аналізу покладено ряд критеріїв:
- кількість уроків за навчальними планом;
- фактична кількість уроків, чи є відставання, його причини;
- корекція виконання програм;
- виконання практичної частини програми;
- аналіз контрольних робіт, їх кількість, якість виконання учнями.
Аналіз якості виконання програм цими закладами дозволяє простежити
динаміку, результативність роботи педагогічних колективів
Здійснюється недостатній контроль за виконанням програм з боку адміністрації
Флоранської ЗОШ
Не в повному обсязі перевірено та проаналізовано виконання програм
адміністрацією Чорнянської ЗОШ І-ІІІ ст., Маяківської ЗОШ І-ІІІ ст
Не проаналізовано виконання планів і програм варіативної частини навчального
плану в Гулянському НВК, Чорнянській ЗОШ І-ІІІ ст
Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. Вважати виконаними в цілому навчальні плани та програми в
загальноосвітніх навчальних закладах району у І семестрі 2014-2015 н.р.
2. Керівникам навчальних закладів:
2.1. Посилити контроль за складанням та виконанням календарно-тематичних
планів; дотриманням вимог до змісту навчальних програм і виконанню
практичного мінімуму.
2.2. Посилити внутрішньошкільний контроль за веденням класних журналів.
2.3. Під час здійснення внутрішкільного контролю за навчально-виховним
процесом аналізувати питання якості виконання навчальних програм і робочих
навчальних планів як варіантної так і варіативної частин.

3. Вказати директорам Флоранської ЗОШ (Кучеренко О.О.), Гулянського
НВК (Верлан С.В.), Чорнянської ЗОШ (Рябова О.Й.) на недостатній контроль
за виконанням навчальних планів та програм.
4. Учителям-предметникам:
4.1. У своїй роботі дотримуватись виконання
програм та керуватися
інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України щодо вивчення
шкільних дисциплін, Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів, вимогами до усного і писемного мовлення
учнів та проведення письмових робіт і перевірки зошитів, орфографічним
режимом, а також критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі
загальної середньої освіти;
4.2. Чітко планувати та неухильно дотримуватись змісту навчальної програми
та її вимог до виконання практичного мінімуму, не допускаючи перевантаження
учнів. Доводити до кожного учня базовий програмний рівень знань.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на зав РМК Кравчик З.В.

Начальник відділу освіти

О.А.Лончак

Візи:
Зав РМК

З.В. Кравчик

