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Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради
«Академічний ліцей №4»
Обухівської міської ради Київської області
вул. П.Осипенко, 26, м. Обухів, Київська обл., 08701
тел. (04572) 6-93-93, телефакс (04572) 6-91-71
e-mail: obukhiv.4.school@ukr.net, код ЄДРПОУ 25658261

Н А К А З
 
«_02_» ____08___ 2021 року                   м. Обухів                                                           №_95_ 

Про вимоги до колективу щодо дотримання 
норм єдиного орфографічного режиму

З метою забезпечення дотримання у навчальному закладі єдиного орфографічного режиму, відповідно до Статуту ліцею та методичних рекомендацій щодо особливостей вивчення базових дисциплін у 2021/2022 н.р.,

НАКАЗУЮ:

Усю документацію і діловодство в ліцеї вести українською мовою.
Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів:
	з іноземної мови – 2 зошити, один з яких може бути на друкованій основі;

з української мови – по 2 зошити (5-9 кл.);
з української мови – по 1 зошиту (10-11 кл.);
з математики – по 2 зошити;
з фізики, хімії – по 2 зошити (для класних і домашніх робіт, лабораторних робіт, практикуму);
з біології, географії, історії, інформатики, факультативних занять – по 1 зошиту.
	З української мови та зарубіжної літератури, алгебри, геометрії, фізики, хімії виділити спеціальні зошити – по 1 для контрольних робіт і тематичного оцінювання.

4. Зошити для контрольних робіт зберігати в ліцеї протягом поточного навчального року та ще 1 рік після закінчення терміну використання як такі, що належить до переліку ліцейної документації.
	Встановити такий порядок ведення зошитів і їх перевірки:

5.1. Писати в зошитах акуратно і чітко кульковою ручкою із синім чорнилом;
5.2. Уніфікувати підписи на обкладинках зошитів:
Зошит 
для робіт з української літератури
учня 9 класу
Академічного ліцею №4 
П.І.Б
Зошит 
для контрольних робіт з української літератури
учня 9 класу
Академічного ліцею №4 
П.І.Б

5.3. Зошити підписуються мовою, що вивчається як предмет.
5.4.Для оформлення таблиць, схем, графіків, підкреслення членів речення, виконання інших позначень використовують простий олівець.
	Між класною і домашньою роботою пропускають 2 рядки або 4 клітинки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, у зошитах у лінійку рядків не пропускають, а в зошитах у клітинку пропускають 1 клітинку).
	У зошитах з іноземної мови записувати словами назву дня тижня, число і місяць. У зошитах з інших предметів дату записувати словами, в окремому рядку вказувати – класна чи домашня робота, зазначати назву теми уроку, вид роботи. 

У 10- 11 класах у робочих зошитах дату зазначають цифрами на полі.
	Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.
	Дотримуватись абзаців. Між датою і заголовком, назвою виду роботи і заголовком, а також між заголовком і текстом у зошитах з української, російської та англійської мов рядка не пропускати. У зошитах з математики між цими записами пропускати одну клітинку. Між останнім рядком тексту однієї письмової роботи і датою або заголовком (назвою виду) наступної роботи у зошитах з української, російської та англійської мов рядка пропускати два рядки, у зошитах з математики – чотири клітинки.
	Акуратно виконувати підкреслення, креслення, умовні позначення.

5.10.Помилки виправляти таким чином: неправильно написану літеру або пунктуаційний знак закреслювати рискою, замість закресленого підписувати потрібні літери, слова, помилки на вже вивчені правила підкреслювати горизонтальною рискою, або на полі в цьому ж рядку вказувати тип помилки.
	Встановлювати такий порядок перевірки письмових робіт учителям, який обумовлений вимогами до викладання кожного окремого предмета.


6. Обов’язково оцінювати всі контрольні роботи із внесенням балів до класного журналу. За самостійні навчальні письмові роботи також виставляти бали в журнал.
7. Згідно з рішенням педради вважати обов’язковим ведення всієї документації пастою чорного кольору.
8.Записи в журналах здійснювати так:
8.1.  На лівій стороні в колонці поточного оцінювання проставляється дата проведення уроку, виставляються бали за поточне оцінювання та відмітки про відсутність учня на уроці (буква «н»).
8.2 На правій сторінці під відповідною датою записується тема уроку, тип уроку.

9.Виведення тематичного балу:
9.1 Тематичний бал виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, не відводити на це окремого уроку.
9.2 Тематичний бал не підлягає коригуванню. Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконав вимоги навчальної програми , у колонку з написом «тематичний» виставляється н/а( не атестований).
9.3 Записи роблять у формі називного відмінка «Зошит»; «І семестр»; «ІІ семестр»; «Річний».
9.4 Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. Семестровий  бал виставляється до класного журналу  у колонку з написом І семестр, ІІ семестр (без дати).
9.5 Річний бал (Річний) виставляється на основі семестрових балів і не може бути меншим за середнє арифметичне від семестрових балів.
Річний бал виставляється до класного журналу в колонку з написом «Річний» (без дати). Скоригований річний бал («Скоригований») виставляється в колонку після річного без дати.
10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Доненко С.В.

Директор				                                            В.М. Марченко








