
      

 

           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 організацію освітнього 

процесу у  5-А,5-Б,5-В класах НУШ,  
які здобувають освіту відповідно   

до нового Державного стандарту 

у 2022-2023 навчальному році 
 

 

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 учителями-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 

 

 


