
      

 

           УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЛОВ’ЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 5 

НАКАЗ 

 

 

01.09.2022 р.        №  

Про затвердження 

освітньої програми 

для учнів 5-А,Б,В класів НУШ 

 

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.09.2020 № 898 та з метою організації оцінювання результатів 

навчання учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового  Державного стандарту 

базової середньої освіти та на виконання наказіу Міністерства освіти і науки України від 

01.04.2022 № 289, з метою забезпечення належної організації освітнього процесу на 2022-2023 

навчальний рік 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити команду вчителів-предметників, які працюють у 5-х класах НУШ з метою 

забезпечення якісного надання освітніх послуг відповідно до Державного стандарту 

базової середньої освіти. 

2. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів 5-х класів вважати: 

формування, поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне. 

3. Затвердити адаптаційний період для учнів 5-х класів, упродовж якого не здійснюється 

поточне та тематичне оцінювання протягом вересня-жовтня 2022 року. 

4. Здійснити перехід до бального оцінювання 12-бальною системою з листопада 2022 

року. 

5. Затвердити рішення засідання педагогічної ради від 31.08.2022 р., протокол № 1, 

провести оцінювання навчальних досягнень учнів 5-х класів за І семестр за 12-бальною 

системою. 

6. Заступнику директора навчально-виховного закладу Тесленко Н.І.: 

6.1. Скласти план діяльності команди вчителів-предметників 5-х класів НУШ 

6.2. Розробити план спостереження учителя-предметниками за формування наскрізних 

умінь в учнів 5-х класів НУШ 

6.3. Скласти графік засідань команди з метою обговорення результатів спостережень 

(щомісяця) 

       7.  Учителям-предметникам: 

 7.1. Розробити критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-х класів 

 7.2.  Довести інформацію про види оцінювання та особливості організації навчально-

виховного процесу до відома учнів та їхніх батьків (до 05.09.2022 р.) 

 7.3. Систематично проводити спостереження за формуванням в учнів наскрізних умінь, 

спостереження фіксувати в журналі спостережень (щомісячно) 

        8. Класним керівникам: 

 8.1. Провести батьківські збори з метою інформування про особливості організації 

навчально-виховного процесу в учнів 5-х класів НУШ 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

                  Директор   Вікторія ВОЛОСУХІНА  
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07.09.2021 р.        №  

Про призначення відповідальної 

особи за статисничної звітності 

у 2022/2023 навчальному році 

 

 

 

Відповідно до  статті 72 Закону України  «Про освіту», пункту 2 Формули розподілу 

освітньої субвенціїї між місцевими бюджетами затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України ві 27.12.2017 року № 1088 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

20.12.2021 року № 1364), підпункту 90 3  пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство 

освіти і науки України,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

16.10.2014 року № 630 (із змінами), та з метою дерегуляції та дебюрократизації управління 

системою освіти, а також покращення якості даних, що використовуються для розподілу  

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, наказу МОН України № 795 

від 06.09.2022 року «Про збір відомчої адміністративної звітності дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти у 2022-2023 н.р.» 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити відповідальною за складання та подання статистичної звітності заступника 

директора навчально-виховного закладу Гончаренко Г.М. 

2. Заступнику директора навчально-виховного закладу Гончаренко Г.М.: 

2.1. подати звітності за формами у сфері загальної середньої освіти та завантажити данні в 

програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс 

освітнього менеджменту» (до 03.10.2022 р.) 

2.2.Забезпечити подання звітів за формами та у визначені терміни (до 17.10.2022 р.) 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

 

 

 

 

                  Директор    Вікторія ВОЛОСУХІНА 

 

 
 

 


