ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів
для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання»
Харківської обласної ради

НАКАЗ
№ 237

26.12.2011
Про перевірку виконання державних
програм з навчальних предметів на кінець І семестру
2011/2012 навчального року

Згідно з річним планом роботи школи та розпорядженням щодо
закінчення І семестру 2011 /2012 навчального року заступником директора
по навчальній роботі Чоломбитько О.В. перевірявся стан виконання
вчителями державних програм з навчальних предметів на кінець І семестру
2011/2012 навчального року.
Перевіркою виявлено, що всі вчителі працювали відповідно до
календарних планів та державних програм, затверджених Міністерством
освіти і науки України. Класоводи 1-4 класів та вчителі-предметники
виконали програму як за кількістю, так і за практичним мінімумом
тематичних та перевірних письмових робіт. Розбіжність в годинах зі світової
літератури, художньої культури в

9 класі, української мови в 8 класі

становить 1-2 години, що пояснюється хворобою вчителя української мови та
літератури Мелет Т.С. та проходженням курсів підвищення кваліфікації
вчителем світової літератури Лубенцовою Р.І.
Учителями

з

фізики,

інформатики,

хімії

,

біології,

географії,

природознавства проведені практичні і лабораторні роботи в повному обсязі.
Учителями-мовниками повністю виконана програма з розвитку зв’язного
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мовлення,

зафіксована перевірка

всіх

видів

мовленнєвої

діяльності

(аудіювання, говоріння, читання, письмо), проведені уроки позакласного
читання з української та світової літератури.
Учителями початкових класів здійснені всі види перевірок знань учнів з
математики,

української

мови

(читання

і

письма),

Я

і

України

(природознавства), Я і України (громадянської освіти), про що ведуться
відповідні записи в класних журналах.
Варіативна частина згідно з навчальним планом реалізується через курси
за вибором, індивідуальні заняття, факультативи:
- Харківщинознавство - курс за вибором;
- Скарбниця знань. Шукачі скарбів - курс за вибором;
- Основи інформатики - курс за вибором;
- Основи комп’ютерної графіки - курс за вибором ;
- Сучасні офісні інформаційні технології - курс за вибором;
- Ми-господарі Євро-2012- курс за вибором;
- Ділова українська мова - факультатив;
- Православна культура Слобожанщини - факультатив ;
- Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу за проектом «Школа
проти СНІДу»- факультатив.
Курс за вибором «Ми -господарі Євро-2012» відповідно до навчального
плану в І семестрі закінчено
предметів варіативної складової

повністю. Кількість годин з усіх інших
відповідає календарному плануванню.

Факультативні заняття проводилися згідно з графіком.
Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1.Заступнику директора по навчальній роботі Чоломбитько О.В. своєчасно
планувати і здійснювати заміну вчителів, які відсутні.

3

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи

Н.І.Пенкіна
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З наказом від 26.12.2011 № 237 ознайомлена:
Чоломбитько О.В.
Чоломбитько, 05746-262-17

___________

