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Про моніторинг рівнів навченості 

здобувачів знань за 2020-2021н.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

        Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», листа 

Міністерства  освіти і науки України від 13.08.2014 № 1150,  ст.52, 67, Кодексу 

закону про працю України у 2020-2021 н.р. освітній процес у закладі 

здійснювався за п’ятиденним  робочим тижнем.  У період роботи внесено зміни 

у  структуру навчального року та правила внутрішнього трудового розпорядку.                                                          

Освітній процес у закладі здійснюється з дотриманням вимог нормативних 

документів. Закон України «Про мову» виконувався всіма учасниками 

освітнього процесу, оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України №  371 від 

05.05.08 р. Адміністрація закладу здійснювала постійний контроль за їх 

дотриманням.  Протягом  2020-2021 н.р. колектив учителів навчального закладу 

продовжував роботу над пріоритетними напрямками: створення умов для 

успішної соціалізації гімназистів, самореалізації і розвитку їхніх основних 

компетенцій; упровадження в освітній простір гімназії сучасних форм роботи, 

як умови успішного освоєння державних освітніх стандартів.  

           Першочергові завдання моніторингу: здійснення  контролю за рівнем 

викладання предметів; підготовка уроків та їх проведення; стан перевірки 

зошитів; організація і проведення гімназійного етапу Всеукраїнських 

предметних олімпіад; посилення  спостереження за роботою учасників 

освітнього процесу з метою ліквідації прогалин у знаннях учнів; організація 

профільного навчання. 

      Протягом 2020-2021 н.р. здійснювалося вивчення стану викладання 

правознавства, української літератури та української мови,фізики та астрономії, 

англійської мови, хімії та виховання, проведено моніторингове дослідження 

якості загальної середньої освіти за результатами навчання  у 5-11 класах,  

здійснено психолого-педагогічне дослідження у 5-х класах.   

        Аналіз стану викладання навчальних предметів адміністрацією гімназії 

свідчить про те, що вчителі прагнуть підвищення якості навчання. Відповідно 

до Закону України «Про освіту» заклад забезпечує доступність і  безплатність  
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базової і середньої (повної) загальної освіти. Вчителі гімназії надають очну та 

дистанційні форму навчання за  загальноосвітньою програмою. 

       На початку навчального року в 5-11-х класах навчалося  336 учнів, на 

кінець -332. Укомплектовано 15 класів із середньою наповненістю 22.4 учні; із 

них у середній школі -11 класів, у старшій  школі - 4. Охоплено навчанням    

100 % учнів.  

       Відповідно до звіту з 01 вересня 2020 року по 05 червня  із закладу вибуло 

4 учені На цих дітей , які з різних причин продовжують навчання за межами 

нашого закладу, своєчасно оформлені документи. Плинність учнів  за 2020-

2021 навчальний рік  становить 1,2%  На кінець 2020-2021 н.р. було оцінено 332 

гімназисти 5-11 класів. Аналізуючи рівень навчальних досягнень учнів за 

результатами семестрового оцінювання слід зазначити високий коефіцієнт 

результативності у 5-А, 7-В, 7-Б, 6-Б, 10-Б, 11-Б та 9-Б класах. Нижчий 

коефіцієнт якості за загальногімназійний (64%) у 7-А, 8-Б, 7-Б, 8-А,  9-А, (40-

46%). Учні цих класів потребують особливої уваги з боку батьків, учителів, 

адміністрації, співпраці з психологом  з метою вивчення причин такої 

успішності та вжиття заходів щодо взаємодії гімназії та сім’ї для поліпшення 

результатів  навчальної діяльності.        

       За змістом звітів про досягнення та рух учнів Вараської гімназії за  2020-

2021 навчальний рік порівняно з 2019-2020 маємо такі результати: 

Всього учнів                         363 – 2019-2020            332 – 2020-2021 

Високий рівень                         54 – 15%                    42 – 13%                  

Достатній рівень                   220 – 61%                      170 -  51%                                                             

Середній рівень                      89 – 25%                      110 – 33% 

Початковий рівень                  0 – 0%                         10 – 3% 

Високий+достатній               274 – 75%                      212 – 64% 

Порівняно з результатами 2019-2020 н.р. рівень навчальних досягнень  

знизився. За звітами класних керівників 5-9-х класів про результативність 

навчальної діяльності, визначено рейтинг класів за середнім балом 

        

Клас  Середній      

     бал 

   Місце в 

   рейтингу 

Клас Середній      

     бал 

 Місце в 

   рейтингу 

 5-А     10,67         І    7-В      9,33        ІV 

 5-Б       9,2          V    8-А      8,84        VІІІ 

 6-А       8,95         VІІ    8-Б      9,85        ІІІ 

 6-Б     10,49         ІІ    9-А      8,8        VІІІ 

 7-А       8,57          Х    9-Б      9,08        VІ 

 7-Б       8,7         ІХ    

       У закладі протягом кількох років діє єдина загальногімназійна система 

обліку відвідування учнями занять. Усі класні керівники та вихователі 

організовують щоденні звіти про відсутність учнів із зазначенням прізвищ у 

спеціальному журналі. Соціальний педагог закладу, згідно посадових 

обов’язків відслідковує надання довідок з лікарні, пояснювальних записок від 

батьків та інші документи, що свідчать про причину відсутності. Нажаль,  
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робота класних керівників й адміністрації закладу не звела до мінімуму 

пропуски учнями занять без поважних причин. 

       Виходячи з аналізу  освітнього процесу за 2020-2021  навчальний рік,  

            

НАКАЗУЮ: 

 

1.Подати на затвердження плани заходів на 2021-2022 н.р. із розбудови 

внутрішньої системи якості освітньої діяльності та якості освіти в закладі за 

напрямами до 30.09.2021 р. 

2.Забезпечити самооцінювання внутрішньої системи якості освітньої діяльності 

та якості освіти в закладі за напрямками, впродовж 2021-2022 н.р. 

3.Узагальнити матеріали (довідки) самооцінювання внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в закладі за напрямами 

до 30.05.2022 р. та визначити шляхи вдосконалення внутрішньої системи якості 

освіти на 2022-2023 н.р.  

3.Заступнику директора з ВР ПАВЛІК І.А. організувати зустріч Ради закладу, 

адміністрації гімназі щодо реалізації завдань внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості освіти в закладі в січні 2022 р.  

4.Керівнику закладу ГОРБАЧИК Н.Ф довести висновки за результатами 

самооцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості освіти в закладі в 2021-2022 н.р. під час щорічного звіту керівника.  

5.Адміністрації закладу при складанні річного плану роботи на наступний 

навчальний рік обов’язково врахувати результати самооцінювання внутрішньої 

системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в закладі. 

6.Заступнику директора з НР МАЦІЄВСЬКІЙ Н.П. відповідальній особі за 

результативне запровадження внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості освіти в закладі, узагальнити матеріали 

комплексного самооцінювання за напрямами підсумковим наказом до 

04.06.2022 р. 

7.Контроль за виконання наказу залишаю за собою.  

 

 

Директор  гімназії                           Надія ГОРБАЧИК 

 

Ознайомлені:                  Н.П МАЦІЄВСЬКА                    І. А. ПАВЛІК             


