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Про посилення відповідальності за
об’єктивність оцінювання знань учнів
На виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Хмельницької
обласної державної адміністрації від 20 грудня 2017 року протокол №5 «Про хід
виконання пунктів 2.1-2.3 рішення колегії Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації від 04.10.2017 року «Про результати зовнішнього
незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації випускників
загальноосвітніх навчальних закладів у 2017 році», з метою аналізу
об’єктивності оцінювання знань учнів,
НАКАЗУЮ:
1. Головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту Крюковій Л.В.:
1.1. Розглянути питання об’єктивності оцінювання учнів та нагородження
випускників золотими і срібними медалями на нараді керівників
закладів освіти.
Березень 2018 року
2. Районному методичному кабінету:
2.1. Здійснювати моніторинги та відстежувати динаміку навчальних
досягнень учнів, сформованості у них ключових компетентностей,
рівня мотивації навчальної діяльності.
Постійно
2.2. Активізувати
проведення
майстер-класів
педагогами
району,
випускники яких мають високі показники за результатами ЗНО.
Постійно
2.3. Продовжити відстеження стану профільного навчання в старшій школі.
Протягом 2018 року
3. Керівникам навчальних закладів:
3.1. Посилити контроль за дотриманням вчителями Критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої
освіти.
Постійно

3.2.

На педагогічних радах, методичних об ’єднаннях, нарадах при
директорові
систематично
розглядати
питання
об’єктивності
оцінювання учнів та нагородження випускників золотими і срібними
медалями, аналізувати результативність навчання випускників та
підсумки їх участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Постійно
3.3. Розробити заходи щодо шляхів підвищення якості навчальних
досягнень учнів закладів загальної середньої освіти.
Січень-лютий 2018 року
3.4. Звернути увагу на необхідність удосконалення планування діяльності
закладу задля забезпечення високої якості освіти
Постійно
3.5. Вивчити питання, пов’язане з проблемою мотивації навчальної
діяльності школярів.
Протягом 2018 року
3.6. Зобов’язати практичних психологів закладів розробити план заходів з
формування психологічної готовності випускників до участі у
зовнішньому незалежному оцінюванні (далі - ЗНО).
Січень-лютий 2018 року
Контроль за виконанням даного
ійшаю за собою.
Начальник відділу
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