
 
 

УКРАЇНА 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Адреса: 09000 м.Сквира, Богачевського, 55. Тел. 5-25-75. e-mail:skvіravo@ukr.net 
 

Н А К А З 

12.04.2011 року       №126 
 

Про проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних 

закладів Сквирського району 
 

На виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, наказу Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 16.02.2011 №141 “Про проведення підсумкових контрольних робіт”, листа 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.03.2011 №1/9-151 “Про проведення 

підсумкових контрольних робіт”, наказу Головного управління освіти і науки Київської області від 

20.03.2011 року «Про проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх 

навчальних закладів Київської області» та з метою якісної підготовки проекту Державного стандарту 

базової загальної середньої освіти 

наказую: 

1. Призначити відповідальними за організацію та проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 

класах загальноосвітніх навчальних закладів Сквирського району: 

Вигівську А.Д. –головного спеціаліста відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації. 

Корбут Л.А. –завідуючу районним методичним кабінетом. 

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

2.1. Протягом 10 – 20 травня 2011 року організувати проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 

класах загальноосвітніх навчальних закладів з української мови, математики, історії України, іноземної 

(перша мова: англійська, французька, німецька) та російської мови (у класах з російською мовою 

навчання) на другому-четвертому, п’ятому (як виняток) уроках. 

2.2. До 19.04.2011 узгодити графіки проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах з розкладом 

уроків загальноосвітніх навчальних закладів. 

2.3. До 29.04.2011 довести до відома учнівського та батьківського колективів графік проведення 

підсумкових контрольних робіт, телефони “гарячої лінії” головного управління освіти і науки: (044) 278-

23-62, 279-84-52, відділу освіти Сквирської райдержадміністрації 5-12-69. 

2.4. Результати підсумкових контрольних робіт виставити у класному журналі на сторінках відповідних 

предметів згідно зі зразком (додаток 1) та врахувати при виставленні семестрової оцінки. 

2.5. До 21.05.2011 узагальнити та подати головному спеціалісту відділу освіти Сквирської районної 

державної адміністрації Вигівській А.Д. звіт про результати проведення контрольних робіт за формою 

(додаток 2). 

2.6. Взяти на особистий контроль виконання цього наказу та довести його до відома працівників 

навчального закладу. 

3. Головному спеціалісту відділу освіти Вигівській А.Д. 14.04 2011 року провести нараду для заступників 

директорів з питання проведення підсумкових контрольних робіт у загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

4. Районному методичному кабінету (Корбут Л.А.): 

4.1. Взяти участь в організації проведення підсумкових контрольних робіт в закладах освіти району. 

4.2. До 30.05.2011 інформацію про результати проведення підсумкових контрольних робіт у закладах 

освіти району узагальнити та подати в Київський обласний інститут підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Начальник відділу освіти     О.В.Заболотний  

З наказом ознайомлені: 

    Вигівська А.Д. 

    Корбут Л.А. 

 

Додаток 1 

  



до наказу відділу освіти 

від 12.04.2011 №12626 

ЗРАЗОК 

Заповнення сторінок класного журналу 

 

   Українська мова     Облік навчальних досягнень учнів 

№ 

Прізвище та 

ім’я 

 

З
о

ш
и

т
 

 

П
К

Р
  

03 04 06 10 11 13 17 18 20  

05 05 05 05 05 05 05 05 05  

1.  Антипова Алла  10  10    11    

2.  Бурковська 

Анастасія 

 7   н   5    

3.  Василенко 

Олександр 

 8     7 н    

… …            

 

Вчитель     Іванова Олександра Миколаївна      

 

№ Дата ЗМІСТ    УРОКУ Завдання  додому 

91 03/05   

92 04/05   

93 06/05   

94 10/05   

95 11/05   

96 13/05 …  

97 17/05 Підсумкова контрольна робота Повторити §§17-20 

98 18/05 …  

99 20/05   

… … …  

 

 

 


