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Про перевірку виконання державних
програм з навчальних предметів
за 2011/2012 навчальний рік

На підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 27.01.2012 № 1/9-61 «Про порядок закінчення навчального року та
проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних
закладах в 2011/2012 навчальному році», наказу Головного управління освіти
і науки Харківської обласної державної адміністрації від 12.03.2012 № 135
«Про порядок організованого закінчення 2011/2012 навчального року та
проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9,11(12)-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської
області», згідно з планом роботи школи на 2011/2012 навчальний рік та
планом заходів по закінченню 2011 / 2012 навчального року заступником
директора по навчальній роботі Чоломбитько О.В. перевірявся ступінь
виконання вчителями державних програм з навчальних предметів за
2011/2012 навчальний рік.
Було з’ясовано наступне: у основної частини вчителів кількість
проведених навчальних годин і передбачених програмою співпадає.
Розбіжність в годинах з деяких предметів становить 1-3

години , що

пояснюється збігом навчальних днів зі святами, хворобою вчителів.
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Учителями фізики Лісаком Б.І., хімії і біології Даниленко Н.М., географії
Недавньою В.В., інформатики Лісаком Б.І. проведені практичні і лабораторні
роботи в повному обсязі. Вчителями – мовниками повністю виконана
програма з розвитку зв’язного мовлення, зафіксована перевірка всіх видів
мовленнєвої діяльності ( аудіювання, говоріння, читання, письмо).
Учителями початкових класів здійснені всі види перевірок знань учнів з
математики, української мови (читання і письма), про що ведуться відповідні
записи в класних журналах.
Кількість тематичних атестацій з навчальних предметів повністю
співпадає з програмними вимогами.
Але з образотворчого мистецтва в 5 класі, художньої культури в 9 класі
( вчитель Удовиченко О.М.) є суттєва розбіжність між кількістю проведених
і запланованих уроків. Причина цього – неодноразова довготривала
відсутність вчителя по хворобі. Можливість здійснювати заміну уроків з
причини відсутності вчителя була не завжди.
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Але, не дивлячись на невідповідність між запланованими і фактично
проведеними годинами, вчитель Удовиченко О.М. за рахунок ущільнення
навчального матеріалу зміст програм виконала повністю, про що зробила
відповідний запис в журналі.
Виходячи з вищезазначеного,
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НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора по навчальній роботі Чоломбитько О.В. своєчасно
планувати і здійснювати заміну вчителів, які відсутні.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи

Н.І. Пенкіна
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