ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ
ДЛЯ ОБДАРОВАНОЇ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ВИТЯГ З НАКАЗУ від 12 травня 2022 року
Про оцінювання навчальних досягнень
учнів ліцею у 2021/2022 н.р.
та організацію оформлення
класних журналів
На підставі Закону України «Про повну загальну середню освіту» (стаття
17); наказу МОН України від 01.04.2022 р. № 290 «Про затвердження
методичних рекомендації щодо окремих питань завершення 2021/2022
навчального року»; Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти
і науки України від 03.06.2006 № 496 та з метою оформлення підсумків навчання
учнів у класних журналах,
НАКАЗУЮ:
2. Учителям ліцею, які перебувають в обласному центрі чи встигнуть
повернутися з евакуації до завершення ІІ семестру:
2.1. До 27 травня оформити записи в журналах відповідно до Інструкції з ведення
класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
2.3. Здійснити підсумкове оцінювання результатів навчання здобувачів освіти з
використанням технологій дистанційного навчання (розділ ІІІ Положення про
дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений
наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115).
2.4. Семестрове оцінювання за ІІ семестр, у залежності від ситуації, здійснювати
за результатами: тематичного оцінювання; поточного оцінювання, отриманого
учнями під час очного і дистанційного навчання; підсумкового оцінювання за ІІ
семестр з використанням таких форм: письмової контрольної роботи, онлайн
тестування, діагностичної роботи, усної співбесіди тощо
2.5. Зараховувати всі оцінки, які отримав учень (учениця) упродовж ІІ семестру,
незалежно від місця навчання за умови подання інформаційної довідки із

зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів оцінювання в
закладах, у яких тимчасово навчались учні.
2.6. Річне оцінювання здійснювати на підставі семестрових або скоригованих
семестрових оцінок та врахувати динаміку особистих результатів навчання учня
(учениці) з предмета та сформованість уміння застосовувати набуті знання.
3. Учителям ліцею, які перебувають в евакуації поза межами області та України,
але забезпечують надання освітніх послуг у дистанційному режимі:
3.1. До 27 травня 2022 р. надіслати на електронну адресу ліцею підписану
власноруч відомість з оцінками за ІІ семестр та навчальний рік.
3.2. Оформити класні журнали відповідно до вимог за першої можливості
повернення до Чернігова.
5. Вихователям 10-х класів Павліону О.А., Басарабі Н.О., Сидоренко Н.В.
підготувати для учнів табелі навчальних досягнень та до 3 червня 2022 р.
ознайомити здобувачів освіти з результатами навчання за 2021/2022 н.р. через
використання електронних застосунків.
6. Вихователям 11-х класів Чорній Л.А., Конюшій Л.М., Мосич О.О.:
6.1. Підготувати до 30 травня відомості про результати навчальних досягнень
учнів у 2021/2022 н.р.
6.2. До 1 червня 2022 р. заповнити додатки до свідоцтв про повну загальну
середню освіту випускників ліцею.
Директор ліцею
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