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Наказ 

04.06.2020р.                                   с. Борочиче                                   № 

 Про моніторинг навчальних 

досягнень учнів 11 класу  

за 2019/2020 навчального року 

 

Відповідно до плану роботи школи на 2019/2020 н.р., з графіком 

внутрішкільного контролю у червні 2020 року адміністрацією закладу 

здійснено моніторинг навчальних досягнень учнів 11класу за 2019/2020 н.р. 

У 11 класі (класний керівник – Богонос Н.А.)  навчається 11 учнів. 

Виключно на бали високого рівня 2019/2020 н.р. завершили Герчук Ірина. 

Учні, які завершили 2019/2020 н.р. із балами початкового рівня 

Загоровський Д, Сцьольний О . 

Результати навчальних досягнень учнів 11 класу за 2019/2020 н.р. 

(середній бал по предмету та по класу)  подано в таблиці: 

Предмет 2019/2020 н.р. 

Українська мова 8,7 

Укр. література 8,3 

Зар. література  9,6 

Англійська мова 8,4 

Історія України 8,7 

Всесвітня історія 8,8 

Громадянська освіта 9,4 

Алгебра  7,8 

Геометрія  8,0 

Біологія 7,9 

Географія 7,7 

Фізика  8,7 

Астрономія   

Хімія 7,0 

Мистецтво 10,7 

Інформатика - 

Захист Вітчизни  9,5 
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Фізична культура 10,0 

Середній бал по класу 8,7 

Коефіцієнт 

результативності 

0,72 

Коефіцієнт якості 0,66 

Відмінників  1 

Учнів з початковим рівнем 2 

 

Виходячи з вищевикладеного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Учителям-предметникам, які викладають у 11 класі: 

1.1. Звернути увагу на рівень підготовки учнями домашніх завдань. 

1.2. Проводити регулярно індивідуальну роботу з учнями, які мають низький 

рівень навчальних досягнень. 

1.3. Посилити контроль за дисципліною учнів під час уроку. 

1.4. За роботу на уроці мотивовано оцінювати всіх учнів, які працювали на 

уроці, а не лише тих учнів, які отримали бали достатнього та високого рівня. 

1.5. Слідкувати за охайністю ведення записів учнями в зошитах та 

щоденниках. 

2. Класному керівнику Богонос Н.А.: 

2.1. Посилити контроль за відвідуванням учнями закладу. 

2.2. Ознайомити батьків з результатами проведеного контролю. 

2.3. Постійно співпрацювати з вчителями-предметниками, які викладають у 

11 класі. 

2.4. Покращити роботу із учнівськими щоденниками. 

2.5. Урізноманітнювати форми і методи виховної роботи в класах, залучаючи 

до даної роботи батьків. 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Городь Е.І.: 

3.1. Щороку двічі проводити моніторинг навчальних досягнень учнів 11 

класу. 

3.2. Систематично проводити бесіди з учнями, вчителями-предметниками, 

класним керівником з метою аналізу стану освітнього процесу у11 класі. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

з навчально-виховної роботи Городь Е.І..   

 

Директор                           М.С.Калахан 

 

З наказом ознайомлені:                                                             Городь Е.І. 

                                                                                                   Богонос Н.А. 
 


