ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
№ 209

10.09.2012
Про вивчення стану викладання
навчальних предметів та виховної
роботи в комунальному закладі
«Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Харківської
обласної ради у 2012/2013 навчальному році

Відповідно до перспективного плану роботи школи щодо вивчення стану
викладання навчальних предметів на 2011-2016 роки, за наслідками аналізу
виховної роботи за 2011/2012 навчальний рік та плану роботи школи на
2012/2013 навчальний рік, затвердженого на засіданні педагогічної ради від
31.08.2012року, протокол №5

НАКАЗУЮ:
1. Забезпечити здійснення :
1.1 .Фронтального

контролю

за станом викладання та відповідністю

досягнень учнів вимогам державного стандарту та навчальних програм з
таких предметів:
Навчальний предмет
Природознавство(3- 6 класи)
Географія(6-10 класи)

Термін перевірки
Жовтень 2012
Жовтень 2012

Хімія(7-11 класи)
Трудове навчання 5-11 класи

Січень 2013
Лютий 2013
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Харківщинознавство(8,9 класи)

Лютий 2013

Українська мова (2-11 класи)
Українська література(5-11 класи)

Березень2013
Березень 2013

1.2. Тематичного контролю питання «Врахування вчителем реальних
можливостей учнів щодо їх фізичного навантаження на уроках фізичної
культури у 2-4-х класах»
Лютий, 2013
1.3. Тематичного контролю за такими напрямками виховної роботи:
- перевірка журналів інструктажів з безпеки життєдіяльності, заповнення сторінок класного журналу з попередження дитячого травматизму;
- стан відвідування школи учнями;
- стан ведення учнівських щоденників;
- ведення щоденних планів;
- стан роботи педагогічного колективу щодо виховання ціннісного
ставлення особистості до суспільства і держави;
- стан проведення виховних та класних годин;
- стан роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму у І семестрі 2012/2013 навчальному році;
- стан ведення журналів гурткової роботи;
- виконання вимог щодо написання щоденних планів вихователями;
- аналіз участі учнів у загальношкільних та обласних заходах ;
- робота педагогічного колективу щодо виховання в учнів ціннісного
ставлення до праці;
- стан ведення протоколів батьківських зборів.
2. Заступникам директора по навчальній роботі Чоломбитько О.В. та
виховнній роботі Степановій О.М.:
- забезпечити повне виконання розділу «Внутрішньошкільний контроль»
з визначених напрямів навчально - виховного процесу;
- залучити до проведення перевірок керівників шкільних методичних
об'єднань, членів методичної ради школи.
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3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора по
навчальній роботі Чоломбитько О.В., по виховній роботі Степанову О.М.

Директор школи

Н.І.Пенкіна
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З наказом від 10.09.2012 № 209 ознайомлені:
Чоломбитько О.В.

_____________

Степанова О.М.

_____________

Чоломбитько, 05746- 2-62-17

