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НАКАЗ 

22.10. 2018                                                   м. Ковель                                                          № 192    
 

Про проведення моніторингу якості  

знань з української мови і математики 

учнів початкової і основної  та основної  

і старшої школи  

    
Згідно річного плану роботи НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля на 2018/2019 н.р. з метою 

отримання об’єктивної інформації про рівень знань з української мови та математики учнів 

початкової  і основної та основної  і старшої школи  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести моніторинг якості навчальних досягнень учнів 5, 10-х класів з української мови та 

математики відповідно до графіка: 

Класи Предмет Дата Відповідальний 

учитель 

5-А Українська мова 25.10 Рубчук Т.М. 

Грабовець О.Л. 

Математика  26.10 Бешта Н.Я. 

5-Б Українська мова 25.10 Вакуліч Л.Я. 

Математика  26.10 Чайнікова Н.А. 

5-В Українська мова 25.10 Рубчук Т.М. 

Задорожня Н.І. 

Математика  26.10 Михалевич А.Г. 

5-Г Українська мова 25.10 Рубчук Т.М. 

Каленчук Н.В. 

Математика  26.10 Михалевич А.Г. 

10-А Українська мова 24.10 Федорук О.П. 

Математика  25.10 Михалевич А.Г. 

10-Б Українська мова 24.10 Федорук о.П. 

Математика  25.10 Чайнікова Н.А. 

 

2. Призначити відповідальними за проведення моніторингового  дослідження заступників 

директора з навчально-виховної роботи Вознюк А.А. (українська мова), Дудчика Л.С. 

(математика). 

3. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Вознюк А.А. та Дудчику Л.С.   з метою  

організованого проведення моніторингу: 

1) організувати розробку завдань для проведення моніторингу з української мови та 

математики у 5, 10-х класах; 

2) організувати і здійснити контроль за проведенням моніторингу якості знань з української 

мови і математики серед учнів 5, 10-х класів; 
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3) організувати до 26.10.2018 р. перевірку моніторингових робіт учнів 5, 10-их класів і 

передачу звітів про результати їх проведення у шкільний методичний кабінет; 

4) оформити результати узагальнених звітів наказом по навчальному закладу до 29.10.2018 

р.; 

5) обговорити підсумки по результатах моніторингу якості навчальних досягнень учнів 5, 10-

х класів з української мови та математики на психолого-педагогічному консиліумі 23.10.2018 

р. 

4. Вчителям української мови Рубчук Т.М., Вакуліч Л.Я., Грабовець О.Л., Задорожній Н.І., 

Каленчук Н.В. та вчителям математики Бешті Н.Я., Чайніковій Н.А., Михалевич А.Г.: 

1) у журналі у день проведення моніторингової контрольної роботи зробити запис 

«Моніторингова контрольна робота»; 

2) відпрацювати уроки, використані для проведення моніторингу якості навчальних 

досягнень учнів, шляхом ущільнення;  

3) провести перевірку моніторингових контрольних робіт учнів; 

4) передачу моніторингових контрольних робіт та звітів про результати їх проведення 

здійснити до 26.10.2018 р. заступникам директора з навчально-виховної роботи Вознюк А.А. 

та Дудчику Л.С. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор  НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                              Г.О.Сидорук 

 
 

 


