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ІМЕНІ ОЛЕКСІЯ БРАТУШКИ  

 «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ   
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СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
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                                                                                        ЄДРПОУ   Код 21102348 

НАКАЗ 
26.09.2019                       № 271-ОД 

Про виконання рішення колегії управління освіти  

і науки від 22.12.2017 «Про моніторинг якості поглибленого 

і профільного навчання в загальноосвітніх закладах» 

 

 Відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради  від 

20.06.2019 р. № 471 «Про хід виконання рішення колегії управління освіти і 

науки від 22.12.2017 «Про моніторинг якості поглибленого і профільного 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах міста. Про результативність 

роботи класів з поглибленим вивченням базових предметів» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Роденко С.В.: 

1.1. Опрацювати інформацію управління освіти і науки Сумської міської 

ради «Про хід виконання рішення колегії управління освіти і науки від 

22.12.2017 «Про моніторинг якості поглибленого і профільного навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах міста. Про результативність роботи 

класів з поглибленим вивченням базових предметів». 

1.2. Тримати на контролі результативність роботи вчителів-предметників у 

профільних класах та класах із поглибленим вивченням предметів, постійно.  

1.3. Розглянути можливість та доцільність створення допрофільних і 

профільних класів у закладі освіти у 2019-2020 навчальному році, 

проаналізувати умотивованість і доцільність їх відкриття. 

1.4. При відкритті допрофільних і профільних класів у закладі освіти, 

проводити вхідний і вихідний моніторинги рівня знань учнів допрофільних та 

профільних класів за завданнями адміністрації, результати моніторингів 

узагальнювати наказом, вересень місяць. 

1.5. Тримати на контролі підготовку учнів учителями до ЗНО з профільних 

предметів, постійно. 

      1.6. Проаналізувати на засіданнях методичних об’єднань результативність 

роботи вчителів у профільних класах і класах із поглибленим вивченням 

предметів, серпень 2019 року. 



2. Учителям-предметникам, які працюють у профільних і допрофільних 

класах: 

2.1. Підвищувати роль індивідуальних, факультативних занять, курсів за 

вибором із метою покращення результативності навчання учнів у профільних 

класах, постійно. 

2.2. Готувати учнів до успішної здачі ЗНО та брати участь у турнірах, 

олімпіадах, конкурсах (особливо тих, що стосуються певного профілю), 

постійно.  

2.3. Працювати над підвищенням свого фахового рівня, активно 

впроваджувати в практику роботи з учнями проектні технології, інтерактивні 

форми й методи роботи, постійно 

         3. Контроль за виконанням  наказу покладаю на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Роденко С.В.. 

 

                    Директор                                               О.С.Стайко 
Роденко 615-115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НАКАЗ 
20.06.2019                       № 471 

Про хід виконання рішення колегії 

управління освіти і науки від 22.12.2017  

«Про моніторинг якості поглибленого 

і профільного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах міста. 

Про результативність роботи класів 

 з поглибленим вивченням базових предметів» 

 

 Відповідно до рішення  колегії   управління освіти і науки Сумської 

міської ради  (протокол №2/4_від _18.06.2019 р.)   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Узяти до відома інформацію головного спеціаліста управління освіти і 

науки Сумської міської ради Пантюшенко С.В. Про хід виконання рішення 

колегії управління освіти і науки від 22.12.2017 «Про моніторинг якості 

поглибленого і профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах 

міста. Про результативність роботи класів з поглибленим вивченням базових 

предметів». 

2. Зняти з контролю рішення колегії від 22.12.2017«Про моніторинг якості 

поглибленого і профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах 

міста. Про результативність роботи класів з поглибленим вивченням базових 

предметів» у зв’язку з його виконанням, роботу з зазначеного питання 

продовжувати. 

3. Керівникам закладів освіти: 

3.1. Тримати на контролі результативність роботи вчителів-предметників у 

профільних класах та класах із поглибленим вивченням предметів,постійно.  

3.2. При створенні допрофільних і профільних класів аналізувати 

умотивованість і доцільність їх відкриття. 

3.3. Провести вхідний і вихідний моніторинги рівня знань учнів 

допрофільних та профільних класів за завданнями адміністрації, результати 

моніторингів узагальнити наказом, вересень 2019 року. 

3.4. Тримати на контролі підготовку учнів учителями до ЗНО з профільних 

предметів, постійно. 

3.5. Проаналізувати на засіданнях методичних об’єднань результативність 

роботи вчителів у профільних класах і класах із поглибленим вивченням 

предметів, серпень 2019 року. 

4. Учителям-предметникам, які працюють у профільних і допрофільних 

класах: 



4.1. Підвищувати роль індивідуальних, факультативних занять, курсів за 

вибором із метою покращення результативності навчання учнів у профільних 

класах, постійно. 

4.2. Готувати учнів до успішної здачі ЗНО та брати участь у турнірах, 

олімпіадах, конкурсах (особливо тих, що стосуються певного профілю), 

постійно.  

4.3. Працювати над підвищенням свого фахового рівня, активно 

впроваджувати в практику роботи з учнями проектні технології, інтерактивні 

форми й методи роботи, постійно 

5. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

Голова колегії,  

в.о. начальник управління освіти і науки               Т.В. Дрига 

 


