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               НАКАЗ 

02.09.2019                             №208 

 

 Про вивчення перебігу 

 адаптаційного періоду                                         

 в 5-А класі на початку 

 2019-2020 навчального  

 року  

 

  Відповідно до плану роботи закладу  на 2019-2020 навчальний рік, з 

метою забезпечення наступності в організації та перебігу освітнього процесу 

в адаптаційний період для учнів 5-А класу, вивчення  стану впровадження 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, підготовку 

до педради «Про ефективність процесу шкільної адаптації учнів 5-А класу у 

2019-2020 навчальному році» 

 

НАКАЗУЮ: 

      1. Провести вивчення перебігу адаптаційного періоду в 5-А класі з 

03.09.2019 по 25.10.2019 року. 

      2. Заступникам директора з НВР Ковальовій Н.П., Журавльовій В.М.:  

2.1. Відвідати уроки в 5-А класі з наступним аналізом; 

2.2. Перевірити стан ведення зошитів, щоденників та дотримання єдиного 

орфографічного режиму; 

2.3. Перевірити стан виконання учнями домашніх завдань та їх нормування; 

2.4.Проаналізувати диференційований підхід до викладання предметів 

природничо-математичного та суспільно-гуманітарного циклу; 

2.5.Перевірити та проаналізувати стан виховної роботи (відвідування 

виховних годин, діяльність учнівського самоврядування, стан роботи з 

батьками); 

2.6. Провести вивчення кола інтересів дітей у позашкільний час; визначення 

рівня самоосвітньої компетенції учнів. 

      3. Учителям - предметникам (до 25.10.2019р.) підготувати інформацію про 

рівень навчальних досягнень учнів, виконання єдиних вимог учнями, 

пропозиції щодо стану освітнього процесу в 5-А класі. 

       4. Класному керівнику Дев’ятці Г.В. до 25.10.2019р. підготувати: 

 4.1. Матеріали порівняльного аналізу навчальних досягнень учнів за школу  І 

ступеня ( кінець 4-го класу) та 25.10.2019 року (кінець І чверті 5 класу); 



 4.2. Інформацію про стан відвідування навчальних занять, дисципліни на 

уроках, виконання єдиних вимог до учнів; 

 4.3. Матеріали про зайнятість учнів у позаурочний час, участь в житті класу; 

 4.4. Інформацію про стан здоров’я учнів 5-А класу; 

 4.5.Інформацію про заходи по організації дитячого та батьківського 

колективів. 

         5. Практичному психологу Михайлуці Т.В. (до 25.10.2019р.) провести і  

узагальнити: 

5.1.Діагностичне визначення рівня тривожності учнів, схильності до 

конфліктної поведінки; 

5.2. Визначити соціометричний статус учнів; 

5.3.Дослідити ставлення школярів до навчальних предметів, рівень їх 

емоційного комфорту на уроці, можливі проблеми учнів. 

         6. Соціальному педагогу Луці К.М.: 

 6.1. Підготувати інформацію про соціальний стан учнів 5-А класу. 

           7. Бібліотекарю закладу Тихоновській Т.В. (до 25.10.2019р.) підготувати  

інформацію про читацькі інтереси учнів 5-А класу з урахуванням проведеної 

роботи по залученню учнів до читання книг у початковій школі.  

           8.Провести педраду на тему «Про ефективність процесу шкільної 

адаптації учнів 5-А класу у 2019-2020 навчальному році» 

                                                                                        Листопад 2019 року. 

           9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

  Директор                                  О.В.Чумаченко  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


