ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
№ 210

10.09.2012
Про організацію та проведення
навчальних екскурсій та навчальної
практики для учнів 1-8 ,10 класів
в комунальному закладі «Кочетоцька
загальноосвітня санаторна школа-інтернат
І-ІІІ ступенів» Харківської обласної ради
у 2012/2013 навчальному році
Відповідно

до листа Міністерства освіти і науки України від

06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчальновиховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної
практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів», згідно з
Головного управління освіти і науки

наказом

Харківської обласної державної

адміністрації від 05.10.2011 №526 «Про затвердження науково-методичних
рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення
сторінок

класних

журналів

у

загальноосвітніх

навчальних

закладів

Харківської області» з метою формування в учнів уміння спостерігати за
навколишнім світом, сприяння розвитку наукового мислення, інтересу до
вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно-суспільними надбаннями
нашого народу та людства
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НАКАЗУЮ:
1. Провести навчальні екскурсії для учнів 1-4 класів, навчальну практику та
екскурсії для учнів 5-8,10 класів протягом 2012/2013 навчального року: у 1-4
класах-12годин (не більше 3 академічних годин на день), у 5-6 класах – 30
годин, у 7-8 класах – 40 годин, у 10 класі- 50 годин.
2. Призначити відповідальною за організацію та проведення навчальних
екскурсій та навчальної практики Чоломбитько О.В., заступника директора
по навчальній роботі.
3. Чоломбитько О.В., відповідальній за організацію та проведення
навчальних екскурсій та навчальної практики:
3.1. Скласти

та

надати на затвердження графіки проведення екскурсій в

1-8-х,10-х класах на 2012/2013 навчальний рік.
До 15.09.2012 року
3.2. Організувати проведення учителями цільових інструктажів з техніки
безпеки та безпеки життєдіяльності під час переходу або переїзду до місця
екскурсії та під час її проведення.
В день виїзду на екскурсію
4. Учителям:
4.1 Здійснювати

записи про проведення навчальних екскурсій на

відповідних сторінках класних журналів, а якщо передбачено змістом
навчальних програм - на відповідних сторінках навчальних предметів
класного журналу з можливим оцінюванням.
В день проведення екскурсії
4.2.Години, відведені на навчальну практику, можна використовувати для
реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального
плану, зокрема проведення комплексних практикумів з біології, фізики, хімії,
інформатики, практичних занять на місцевості з геометрії та географії,
конструювання приладів та обладнання навчальних кабінетів, спортивних
майданчиків тощо. Такі види навчальної діяльності оцінювати .
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4.3. Проводити з учнями цільовий інструктажів з техніки безпеки та безпеки
життєдіяльності під час переходу або переїзду до місця екскурсії та під час її
проведення. Здійснювати запис про проведення інструктажу
первинного,

позапланового,

цільового

інструктажів

в журналі
з

безпеки

життєдіяльності вихованців школи- інтернату.
4.4. Забезпечити здійснення оцінювання навчальних досягнень учнів в день
проведення екскурсій з таких предметів:
5 клас- з природознавства;
6 клас – з української літератури, трудового навчання;
7 клас- з української літератури, історії України;
8 клас - з географії, історії України;
10 клас- з фізики, хімії, інформатики, біології.
Відповідно до графіка екскурсій
4.5. Оцінку за навчальну практику виставити в класному журналі на
відповідній сторінці навчального предмету

після

колонки «Річна»

в

окремій колонці без дати з надписом «НПБ». До колонки «НПБ» перенести
бал з окремої сторінки класного журналу, де навчальна практика
обліковувалася.
5. Класним керівникам 5-10-х класів виставити оцінку за навчальну практику
окремим рядком в табелі успішності.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи

Н.І. Пенкіна
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З наказом від 10.09.2012 № 210 ознайомлені:
Чоломбитько О.В. Заступник директора по НР

______________

Соколова Н.І.

Вчитель початкових класів

______________

Друзенко О.В.

Вчитель початкових класів

______________

Бабута Т.І.

Вчитель початкових класів

______________

Рой Н.В.

Вчитель початкових класів

______________

Кузьменко Н.Є.

Вчитель математики

______________

Недавня В.В.

Вчитель географії

______________

Лубенцова Р.І.

Вчитель російської мови і світової ______________
літератури

Коломієць І.В.

Вчитель іноземної мови (англійської)

______________

Редько Н.В.

Вчитель іноземної мови (англійської)

______________

Лісак Б.І.

Вчитель фізики

______________

Даниленко Н.М.

Вчитель хімії та біології

______________

Василевська І.О.

Вчитель української мови та літератури ______________

Мелет Т.С.

Вчитель української мови та літератури ______________

Степанова О.М.

Вчитель української мови та літератури ______________

Лозовик О.Д.

Вчитель музики

______________

Ушакова Н.М.

Вчитель трудового навчання

______________

Удовиченко О.М.

Вчитель образотворчого мистецтва

______________

Чоломбитько, 05746-262-17

