
 

 

Україна  

 НАКАЗ 

Линовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
 

12.09.2019 р.                                                                                     №144 

 

Про організацію вивчення стану  

викладання навчальних предметів 

та ведення шкільної документації 

у 2019 – 2020 н.р. 

 

 

     На виконання розділу 5 «Організація контрольно-аналітичної діяльності» 

річного плану роботи школи на 2018/2019 навчальний рік, виконання 

програми здійснення внутрішкільного контролю та з метою з’ясування стану 

організації освітнього процесу  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити здійснення фронтального контролю за станом викладання та 

відповідністю досягнень учнів вимогам навчальних програм: 

- географії та природознавства                                          07-18 жовтня 2019 

- української мови                                                               04-15 листопада  2019 

- образотворчого мистецтва початкової ланки                  02-13 грудня 2019    

- індивідуальне навчання , психологічна служба           09-20 грудня 2019 

- робота бібліотеки                                                          09-20 березня 2020 

2. Забезпечити здійснення перевірки ведення шкільної документації  

                                                                                                           З 03.10.2019 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ворожбит С.О.: 

3.1. Забезпечити виконання розділу «Внутрішньо  шкільний контроль» 

річного плану роботи школи на 2019/2020 навчальний рік, здійснюючи 

відповідний контроль з напрямів освітнього процесу   

                                                                                                       До 14.01. 2020 



3.2. Підсумки вивчення фронтального та тематичного контролю за станом 

викладання навчальних предметів та станом ведення шкільної документації 

узагальнити довідками. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи                                                           В.І. Кобець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05.09.2018 р.                                                                                     №171 

 

Про організацію вивчення стану  

викладання навчальних предметів 

та ведення шкільної документації 

у 2018 – 2019 н.р. 

 

 

     На виконання розділу 5 «Організація контрольно-аналітичної діяльності» 

річного плану роботи школи на 2018/2019 навчальний рік, виконання 

програми здійснення внутрішкільного контролю та з метою з’ясування стану 

організації освітнього процесу  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити здійснення фронтального контролю за станом викладання та 

відповідністю досягнень учнів вимогам навчальних програм: 

- української літератури  

                                                                                              17-28 вересня  2018 

- російська мова та зарубіжна література                            

                                                                                             08-13 жовтня 2018 

 - предмету «Захист Вітчизни» 

                                                                                             19-30 листопада 2018 

  - фізичної культури  

                                                                                            03-14 грудня 2018 

 -  історії та правознавства 

                                                                                    17-28 грудня 2018                                                                                  

2. Забезпечити здійснення перевірки ведення шкільної документації  

                                                                                                           З 03.10.2018 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ворожбит С.О.: 

3.1. Забезпечити виконання розділу «Внутрішньо  шкільний контроль» 

річного плану роботи школи на 2018/2019 навчальний рік, здійснюючи 

відповідний контроль з напрямів освітнього процесу   

                                                                                                       До 14.01. 2019 



3.2. Підсумки вивчення фронтального та тематичного контролю за станом 

викладання навчальних предметів та станом ведення шкільної документації 

узагальнити довідками. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи                                                           В.І. Кобець 


