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НАКАЗ
від 10 жовтня 2017 року № ______
Про вивчення стану викладання
відповідних навчальних предметів
у 2017/2018 навчальному році
На виконання Закону України «Про освіту», наказу № 403 від 10.10.2017 по відділу
освіти Васильківської РДА «Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень
учнів з навчальних предметів у навчальних закладах району у 2017/2018 навчальному році»,
відповідно Положення про методичний кабінет Пологівського НВК, річного плану роботи
методичного кабінету Пологівського НВК на 2017/2018 навчальний рік та з метою
забезпечення контролю за діяльністю вчителів щодо виконання навчальних програм, стану
викладання та рівня навченості учнів, навчально-методичного та матеріально-технічного
забезпечення, організації методичної роботи з педагогічними працівниками, які викладають
дані предмети,
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Т.М. Беспаловій:
1.1. Організувати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень таких
предметів протягом 2017/2018 навчального року:
 зарубіжна література – 5-11 класи
 фізика – 7-11 класи
 біологія– 7-11 класи
 природознавство – 3-5 класи
 географія – 6-10 класи
1.2. Підготувати проекти наказів про стан викладання та рівень навчальних досягнень
учнів з вищеназваних предметів.
1.3. Забезпечити необхідні умови для проведення експертизи вивчення стану

викладання, виконання навчального плану та програм з даних предметів.
Протягом 2017/2018 н. р.
1.4. Надати до районного методичного кабінету результати контрольних робіт

згідно додатку.
2. Затвердити графік проведення контрольних робіт з даних предметів (Додаток)
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з
навчально-виховної роботи Беспалову Т. М.
Директор НВК В.О.Лобко
Виконавець
____________ Беспалова Т.М.
З наказом ознайомлені:
Зеленський О.Ф. Засуха В.В.
Богачук Н. П. Сіромаха К.В.
Рябуха С.М. Ляшинська Л.В.

Додаток
до наказу № ____
від 10.10.2017
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НВК
____________В. О. Лобко
ГРАФІК
вивчення стану викладання та
проведення контрольних робіт з навчальних предметів

Предмет

Семестр

 Зарубіжна література
5 - 11 класи

І

 Фізика
7 – 11 класи

ІІ

 Біологія
6 - 11 класи

І

Терміни
проведення

ЛИСТОПАД
13.11-24.11
ЛЮТИЙ
19.02 - 23.02
ГРУДЕНЬ
04.12 - 15.12

Термін
подання
звітів

Хто вивчає

до 01.12.2017

Т.М.Беспалова

до 05.03.2018

В.О.Лобко

до 20.12.2017

В.О.Лобко

до 22.03.2018

Т.М.Беспалова

 Природознавство
3 - 5 класи

ІІ

БЕРЕЗЕНЬ
12.03 - 16.03

 Географія
6 - 10 класи

ІІ

КВІТЕНЬ
09.04 - 20.04

Т.М.Беспалова

