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Ні. Джей.

ZŠČel/526/2022

Обговорено на педагогічній раді

26. 8. 2022

Шкільні правила та положення щодо оцінювання учнів
були затверджені шкільною радою (розділ 18 (3) Закону про освіту) 30 серпня
2022 року.

Зміст
A. Правила школи ............................................................................................................. 3
I. Права та обов'язки учнів та законних представників, взаємовідносини
учнів, законних представників та уповноважених осіб з педагогічними
та іншими працівниками школи ......................................................................... 3
1. права учнів .................................................................................................................................3
2. Обов'язки учнів ..........................................................................................................................4
3. Права законних представників учнів.......................................................................................5
4. Обов'язки законних представників учнів та уповноважених осіб ........................................5
5. Принципи взаємовідносин між учнями, законними представниками, уповноваженими
особами та відвідувачами школи
з працівниками школи ..............................................................................................................6

II. Внутрішній шкільний режим ................................................................................ 7
1. відвідування школи ...................................................................................................................7
2. будівля школи ............................................................................................................................8
3. шкільний дитячий садок .........................................................................................................11
4. шкільна їдальня........................................................................................................................12

III. Умови для забезпечення безпеки та захисту особистого життя і здоров'я
учнів, їх захисту від ризикованої поведінки, а також від актів
дискримінації, ворожості чи насильства .......................................................... 13
1. безпека та охорона здоров'я учнів .........................................................................................13
2. Захист від ризикованої поведінки ..........................................................................................14
3. Політика конфіденційності.....................................................................................................15

IV. Умови поводження учнів з шкільним майном ............................................... 15
B. Правила оцінювання учнів ....................................................................................... 16
I. Принципи оцінювання перебігу та результатів навчання і поведінки в
школі
та на заходах, організованих школою ............................................................... 16
1. принципи оцінювання прогресу та результатів навчання ...................................................16
2. Принципи оцінювання поведінки в школі ............................................................................18
3. Освітні заходи ..........................................................................................................................18
-2-

Початкова школа "Челадна", організація-контрибутор

II. Принципи та правила самооцінювання студентів .......................................... 21
III. Рівні оцінки результатів діяльності та поведінки у разі застосування
засекречування
та їх характеристики, включаючи заздалегідь визначені критерії ............ 21
1. ступені оцінювання .................................................................................................................21
2. класифікація у викладанні предметів з переважанням теоретичної спрямованості .........21
3. класифікація у викладанні предметів з переважанням практичної спрямованості ..........24
4. класифікація у викладанні предметів з переважанням виховної спрямованості ..............26
5. Додаткові критерії для класифікації предмета "Фізична культура" на другому рівні .....27
6. рівні оцінки поведінки ............................................................................................................33
7. Загальна оцінка учня в табелі успішності .............................................................................33

IV. Принципи використання вербальної оцінки відповідно до статті 15(2)
Декрету
№ 48/2005 Coll. про початкову освіту, включаючи заздалегідь визначені
критерії .................................................................................................................... 34
V. Принципи визначення загального балу табеля успішності учня при
застосуванні вербального оцінювання або поєднання вербального
оцінювання та класифікації ................................................................................ 35
VI. Метод отримання доказів для проведення оцінки ......................................... 36
VII. Деталі проведення комісійних та корегувальних експертиз ..................... 38
1. проведення пусконалагоджувальних робіт ...........................................................................38
2. Корекційне обстеження ..........................................................................................................39

VIII. Методика оцінювання учнів з особливими освітніми потребами
та обдарованих учнів ............................................................................................ 39

A. Правила школи
I. Права та обов'язки вихованців та законних представників, взаємовідносини
вихованців, законних представників
та уповноважених осіб з педагогічними та іншими працівниками навчального
закладу
1. права учнів
Учні мають на це право:
a) на освіту за шкільною програмою,
b) для розвитку особистості відповідно до ступеня обдарованості, інтелектуальних і фізичних
здібностей,
c) особлива увага в межах можливостей школи до учнів з особливими освітніми потребами та
обдарованих учнів,
d) інформацію про хід та результати їх навчання,
e) утворювати, обирати і бути обраним, входити до складу органів учнівського
самоврядування (учнівське самоврядування) у школі, звертатися до директора школи через
органи учнівського самоврядування, за умови, що директор школи зобов'язаний
враховувати думки і заяви цих органів самоврядування,
f) висловлюватись у відповідній формі, що не суперечить принципам пристойності, щодо всіх
рішень, які стосуються суттєвих питань їхньої освіти, їхні зауваження мають бути
належним чином враховані відповідно до їхнього віку та рівня розвитку, вони можуть
висловлювати свої зауваження через своїх законних представників або безпосередньо
директору школи, висловлюватись у відповідній формі з питань діяльності школи на
шкільному форумі,
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g) інформація
та
консультації
від
школи
з
питань
освіти
згідно з навчальною програмою школи,
h) захищати їх від впливів та інформації, які можуть зашкодити їхньому інтелектуальному та
моральному вихованню і неналежним чином вплинути на їхню моральність,
i) на захист від фізичного та психологічного насильства і нехтування,
j) захист від усіх форм жорстокого поводження з боку законних опікунів
та вжиття захисних і коригувальних заходів у зв'язку з цим,
k) свобода вибору друзів,
l) поважати особисте життя учня та його сім'ї,
m) на вільний час та належний відпочинок і рекреаційні заходи, що відповідають їхньому віку,
n) захистити їх від адиктивних речовин, які загрожують їхньому фізичному та психічному
розвитку,
o) якщо виникла незрозумілість у матеріалі, зверніться за допомогою до викладача,
p) звернутися за допомогою чи порадою до класного керівника, вчителя, вихователя,
консультанта
або
іншої
особи,
якщо вони відчувають дистрес з будь-якої причини, мають проблеми тощо..,
q) за спокійну обстановку в класі.

2. Обов'язки учнів
Учні мають обов'язок:
a) Відвідувати школу та заняття вчасно, мати належну освіту, бути належним чином
підготовленим до занять та належним чином екіпірованим відповідно до вказівок вчителів,
b) брати активну участь у занятті та поводитися на уроці так, щоб не порушувати його
мирного перебігу, не займатися діяльністю, яка не має до нього відношення,
c) На початку і під час уроку вітайте вчителя або дорослого, який увійшов до класу, вітальним
вигуком,
d) дотримуватися правил поведінки в школі та на заходах, організованих школою,
підтримувати належну громадянську позицію та інформувати про школу, шкільні заходи,
шкільні
події
та
шкільний
персонал
та однокласників, давати лише правдиву та неупереджену інформацію,
e) дотримуватися принципів ввічливості та культурної поведінки. Вітатися з педагогічними і
непедагогічними працівниками та іншими дорослими, які перебувають на території школи,
словами "Здрастуйте", "До побачення",
f) ставитися до дорослих з гідністю та повагою (див. "Мінімальна програма
профілактики"),
g) нести відповідальність за свою академічну успішність та поведінку. На вимогу викладача
надати
наступне
студентський квиток. У випадку, якщо він/вона забув/забула свій студентський квиток,
забезпечити
його/її
поповнення.
на наступному занятті щодо пропущених записів та будь-якої іншої відповідної інформації.
Недбалість у заповненні або відмова від оформлення студентського квитка призведе до
відповідних виховних заходів залежно від ступеня тяжкості,
h) дотримуватися шкільних правил, правил внутрішнього розпорядку в класі, нормативних
актів
та
інструкцій
з
охорони
здоров'я
в
школі
та правила техніки безпеки, з якими вони знайомі,
i) виконувати вказівки педагогічного колективу школи або інших працівників школи, видані
відповідно до правових норм та шкільних правил,
j) після хвороби або з інших причин відсутності виконувати навчальну програму в
необхідному обсязі, включаючи письмові роботи, проекти, екзамени тощо, за погодженням
з учителем, який викладає цей предмет,
k) завжди висловлювати свої думки та погляди у ввічливій формі,
l) не завдавати навмисної шкоди майну школи та товаришів по навчанню, будь-якої шкоди,
заподіяної
навмисно
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або неналежної поведінки, що є порушенням Правил внутрішнього розпорядку школи,
законні представники учня зобов'язані відшкодувати або сплатити,
m) звертатися до лікаря в навчальний час лише у разі необхідності,
n) використовувати встановлений одяг та взуття для занять з фізичної культури, трудового
навчання та кулінарії,
o) забезпечувати власними витратними матеріалами для навчання відповідно до вказівок
викладачів
або за наданим ними переліком для всіх суб'єктів.

3. Права законних представників учнів
Опікуном є особа, яка відповідно до Закону України "Про сім'ю" є
або рішенням суду, уповноважений діяти від імені неповнолітньої особи у цій справі. Це також
людина,
яким рішенням суду надано право здійснювати опіку над неповнолітнім лише частково
(наприклад,
прийомні
батьки).
Таким чином, законним представником неповнолітніх дітей є кожен з батьків. Якщо один із
законних представників не доведе школі, що інший був позбавлений батьківських прав, вони
залишаються за ним.
Законні представники учнів мають право:
a) інформацію про хід та результати навчання Вашої дитини,
b) обирати та бути обраним до шкільної ради,
c) мати право голосу в усіх рішеннях, що стосуються життєдіяльності їхніх дітей,
і до їхньої думки треба ставитися з належною увагою,
d) на інформацію, користування послугами Шкільного консультаційного центру (далі - ШКЦ)
та іншу консультативну допомогу, що надається школою їхнім дітям з питань, пов'язаних з
навчанням за шкільною освітньою програмою (ШОП),
e) письмово вимагати звільнення студента від занять відповідно до норм цього Положення,
f) запитувати у відповідних вчителів через інформаційну систему школи (або телефоном,
або особисто) інформацію про матеріал, пройдений за час відсутності дитини.
g) відмовляються в демонстративній формі помістити свою дитину в систему спеціальної
опіки.

4. Обов'язки законних представників учнів та уповноважених осіб
Законні представники учнів (або уповноважені ними особи) зобов'язані:
a) Ознайомтеся з усіма відповідними шкільними документами (Правила школи, Правила
оцінювання
учнів...)
і дотримуватися їх,
b) Переконатися, що учень відвідує школу належним чином і вчасно, забезпечений основними
допоміжними засобами для успішного проходження уроків, перебування в школі та на
шкільних заходах, або, в залежності від поточної ситуації, відповідними засобами захисту
(наприклад, засобами захисту органів дихання...),
c) документально підтверджувати причини відсутності учня на уроках відповідно до умов,
викладених у шкільних правилах,
d) особисто бути присутнім на слуханнях на запрошення директора та колективу школи
серйозні питання, що стосуються навчання та поведінки учня,
e) негайно інформувати школу про будь-які зміни в стані здоров'я, проблеми зі здоров'ям учня
або
інші
серйозні
факти,
які
можуть
вплинути
на
хід
навчання
(див. A. II. 1 c) Положення про школу),
f) повідомляти школі інформацію, необхідну для ведення шкільного реєстру (§28 ч. 2 і 3
Закону
"Про
освіту")
та інша інформація, яка є суттєвою для процесу навчання або безпеки учня,
та будь-які зміни до таких даних,
g) відстежувати результати навчання студентів та інформацію, пов'язану з навчанням,
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h) завжди і вчасно фіксувати всі пропуски занять на аркуші пропусків у щоденнику учня (див.
A. II. 1 g) Шкільних правил),
i) негайно інформувати працівників школи у разі виявлення ризикованої поведінки учнів,
законних представників або інших осіб на території школи,
j) самостійно забезпечувати учнів витратними матеріалами для занять за вказівкою вчителів
або за наданим ними переліком для всіх суб'єктів,
k) законний представник або уповноважена особа зобов'язана сприяти у наданні допомоги на
вимогу пред'явити документ, що посвідчує особу,
l) відшкодовувати будь-які збитки (див. A. IV. b) і d) Шкільних правил), завдані учнем,
законним представником або уповноваженою особою в школі, на території школи або на
шкільних заходах,
m) дотримуватися принципів ввічливої та культурної поведінки в школі, на території школи та
на шкільних заходах,
n) не заохочувати приховані прогули. У разі пропусків без поважних причин, неодноразових
короткочасних пропусків, виправданих законними опікунами, частих пропусків занять у
школі
та пізніх пропусків занять з поважних причин (див. A. II. 5. g) Шкільного кодексу), опікун
зобов'язаний
надати на вимогу навчального закладу довідку від лікуючого лікаря. У подібних випадках
школа має юридичний обов'язок інформувати відповідний Департамент у справах дітей
(далі - ДСД),
o) боротися з зараженням дитини дитячими вошами, що вважається інфекційним
захворюванням
під
назвою
педикульоз.
Якщо в учня виявлено педикульоз, його негайно ізолюють від інших учнів і передають під
нагляд співробітника школи. Після чого надається інформація законному представнику про
цей
факт,
він зобов'язаний негайно забрати дитину. Після цього законний опікун зобов'язаний
вивести вошей і відправити дитину до школи вилікуваною. Якщо законний представник
направляє інфіковану дитину до школи повторно, директор школи може повідомити про це
OSPOD,
p) для будь-яких зустрічей з адміністрацією або педагогічним колективом школи законний
представник учня повинен скористатися зазначеними консультаційними годинами або
домовитися
про
зустріч
(телефоном,
електронною
поштою
або через інформаційну систему школи) не менше ніж за 3 робочі дні до початку занять,
q) дотримуватися "Правил входу до будівлі школи", розміщених у вестибюлі школи.

5. Принципи взаємовідносин між учнями, законними представниками,
уповноваженими особами
та відвідувачами школи і працівниками школи
a) Педагогічні працівники школи дають вказівки учням та законним представникам учнів
лише в частині, що безпосередньо пов'язана з реалізацією освітньої програми школи,
правил
внутрішнього
розпорядку
школи.
та інші необхідні організаційні заходи.
b) Усі працівники школи захищатимуть учнів від усіх форм жорстокого поводження,
сексуального насильства, зловживань тощо.
c) Персонал стежитиме за тим, щоб учні не контактували з матеріалами та інформацією
недоречні для них. Вони не будуть втручатися в їхнє приватне життя та листування.
d) Персонал захищатиме вихованців від неправомірних посягань на їхню репутацію.
e) До школи не допускаються особи, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння або під
впливом психотропних речовин.
f) Якщо працівники освіти підозрюють, що дитина зазнає жорстокого поводження,
непропорційного
покарання
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g)

h)

i)

j)

або іншим чином піддається жорстокому поводженню, вони звертаються до
Уповноваженого
з
прав
людини
або
до
поліції.
Особлива
увага
буде надано захист від зловживання психоактивними речовинами.
Інформація, надана законним представником учня до шкільного реєстру, або інша
відповідна інформація про учня (стан здоров'я тощо) є конфіденційною, і весь педагогічний
персонал керується Загальним регламентом про захист даних (Регламент (ЄС) 2016/679
Європейського Парламенту та Ради (GDPR)) зі змінами та доповненнями.
Якщо директор школи або інший працівник освіти викликає законного представника
обговорювати особисто будь-яке серйозне питання, що стосується навчання або поведінки
учня,
узгоджує з законним представником учня дату проведення засідання.
Усі педагогічні працівники та асистенти вчителів зобов'язані відвідувати класні збори та
консультаційні дні, на яких вони інформують законних представників учнів про результати
навчання та виховання. У разі поважної відсутності педагогічного працівника директор
школи забезпечує інформування законних представників в інший спосіб.
З метою обов'язкової безпеки учнів та працівників вхід законних представників,
уповноважених осіб та відвідувачів до будівлі школи регламентується "Правилами
пропускного
режиму".
Правила в'їзду", які розміщені у фойє школи.

II. Внутрішній шкільний режим
1. відвідування школи
a) Школу відвідує регулярно та вчасно згідно з розкладом.
b) Будь-яка відсутність учня в школі завжди повинна бути виправдана в письмовій формі,
шляхом запису про причину пропуску в книзі учня (щоденнику першого року
навчання).
c) У разі відсутності учня необхідно негайно повідомити про це (див. §50 абз. 1 Закону
561/2004
Зб.
зак.).
одного з педагогічних працівників школи (бажано класного керівника) особисто, письмово,
телефоном або через інформаційну систему школи та повідомити йому причину відсутності
учня.
d) Проходження медичного огляду не є підставою для відсутності учня протягом повного дня.
Якщо учень не хворіє, то після обстеження він відвідуватиме школу та братиме участь в
уроках.
e) Зараховується навіть відсутність на кілька хвилин (з поважних чи неповажних причин).
Якщо сума пропущених хвилин становить 23 і більше, то учень пропустив одну навчальну
годину (відбувається округлення).
f) Якщо з виняткових причин навчальний день скорочений, законними представниками
повинні
бути
бути ознайомленим з цим фактом шляхом письмового запису в щоденнику першого року
навчання
або повідомлення в інформаційній системі школи. Звільнення учня в такій ситуації
регулюється відповідною "Загальною згодою" законного опікуна.
g) Після повернення до школи учень або законний представник зобов'язаний негайно подати
класному керівнику талон пропуску. Довідка про поважність причини повинна бути
принесена не пізніше 3 робочих днів після відсутності. Після 3 робочих днів відсутність
буде
вважатися
неповажною.
Невиконання цієї вимоги тягне за собою юридичні санкції для законного представника.
h) Якщо учень залишає школу в навчальний час, він завжди повинен заздалегідь повідомити
про
це
школу
до класного керівника або вчителя відповідного уроку та подати письмову заяву
законних представників для звільнення. законні представники (або уповноважені особи)
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i)

j)

k)

l)
m)

n)

o)
p)

учня
може також забрати його особисто.
Відома відсутність повинна бути виправдана до початку відсутності за допомогою записки
в щоденнику учня. За клопотанням законних представників школа може звільнити учня від
занять в обґрунтованих випадках:
 один урок строком до трьох днів - класним керівником на підставі письмового
клопотання законного представника
Представник
 більше трьох днів - директором школи за письмовою заявою законного
представника
(див. "Форми для завантаження" на сайті школи).
Директор школи може звільнити учня за станом здоров'я або з інших поважних причин на
прохання
його законного представника від викладання навчального предмета повністю або частково
з одночасним визначенням альтернативної форми навчання учня на час викладання цього
предмета.
У
темі
Звільнення учня від уроків фізичної культури здійснюється директором школи за
письмовою рекомендацією лікаря загальної практики - сімейного лікаря або лікаряспеціаліста
та
письмовою
заявою
законного
представника.
За згодою законного представника учень може бути звільнений від відвідування першого
або останнього уроку без збереження заробітної плати.
Для учня, який за станом здоров'я не може відвідувати заняття більше двох місяців,
директор школи визначає спосіб навчання, що відповідає можливостям учня, або може
дозволити навчання за індивідуальним навчальним планом. Законний представник учня
зобов'язаний створити умови для отримання зазначеної освіти.
Під час обідньої перерви учень може залишати територію школи за наявності дійсної
"Загальної згоди" від законного представника.
Учень, який неодноразово грубо порушує Правила внутрішнього розпорядку школи, а
застосовані заходи виховного впливу виявилися неефективними, не може брати участь у
позакласних
культурно-масових
та
спортивних
заходах.
Такий учень навчатиметься у школі відповідно до навчальної програми протягом
відповідного семестру.
Учням забороняється користуватися будівлею школи з 745 до закінчення звичайного
навчального
часу
згідно з чинним графіком, мобільні телефони або інші засоби зв'язку. Винятком є
використання
таких технологій на уроках (за вказівкою вчителя), за медичними показаннями, а також для
учнів, які проводять обідню перерву на території школи.
Учням не дозволяється вживати будь-які енергетичні або стимулюючі напої, а також напої
типу пива в школі, на території школи або на заходах, організованих школою.
У випадку дистанційної освіти школа керується Законом № 349/2020 про внесення змін до
Закону
№
561/2004
про дошкільну початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про освіту), зі
змінами та доповненнями.

2. будівля школи
a) Будівля школи відкривається о 630 ранку для учнів, які відвідують ранкову групу. Учні
прибувають до школи не раніше ніж за 15 хвилин до початку занять і не пізніше ніж за 5
хвилин
до
їх
закінчення.
Він організовано заходить до школи, перевзувається у гардеробі у капці на легкій підошві.
і повинні носити ці капці весь час, перебуваючи в будівлі школи.
Вони чекають на заняття або в гардеробі, або в коридорі на першому поверсі. Учням
категорично
забороняється
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знову залишати територію школи після прибуття до школи. Гардероб замикається
гардеробниками за 5 хвилин до початку занять. Учням дозволяється виходити до гардеробу
на
перерві
лише
в
екстрених
випадках.
і тільки у супроводі гардеробника (крім учнів, які мають шафки). Гроші та цінні речі не
можна залишати в гардеробах, шафах та телевізійних залах. У приміщенні школи
заборонено використовувати самокати, роликові ковзани, ковзани, ключки, скейтборди,
м'ячі
та
інший
спортивний
інвентар.
або обладнання, за винятком випадків, коли це дозволено викладачем. Велосипеди та
самокати
будуть
налаштовані
студентами
та замикають їх на стелажі біля центрального входу до школи, який охороняється системою
відеоспостереження. Після уроків учні складатимуть капці в пакети, а працівники
гардеробу повісять ключі у спеціально відведеному місці. У шафках зберігатимуться лише
тренажери,
одяг
та
взуття.
Не
дозволяється
зберігати
підручники та зошити в шафках. Один ключ зберігатиметься у студента, а другий - у
вахтера. У разі втрати ключа опікун оплачує виготовлення дубліката ключа в повному
обсязі. Учні не залишатимуться в шафках після уроків і негайно покидатимуть приміщення
школи.
b) Після прибуття до аудиторії студенти підготують свої навчальні матеріали, підручники та
учнівські зошити. Нульовий урок починається о 705 , а перший урок - о 800 . Кожен урок
починається з дзвоника і завжди закінчується інструктажем вчителя.
c) Після дзвінка всі учні сідають за парти. Якщо вчитель не з'являється на уроці протягом 10
хвилин після дзвінка, про його відсутність повідомляє директору школи класний керівник
або
інший
призначений
учень,
за його відсутності - заступнику директора школи або іншому члену педагогічного
колективу.
d) Перерви та пересування учнів у школі:
1) Основна перерва розпочнеться о 940 і триватиме 20 хвилин. Невеликі перерви
тривають
10
хвилин.
Під час невеликих перерв учні не можуть залишати свій поверх без дозволу вчителякуратора. Звичайна обідня перерва триває 30 хвилин, але якщо хлопчики та дівчатка
чергуються на уроках фізкультури на II ключовому етапі, обідня перерва триває
загалом 65 хвилин.
2) Під час перерв учні ІІ рівня не допускаються до коридорів І рівня.
і навпаки. Цей режим може бути змінений директором школи з організаційних
причин.
3) Всім учням категорично забороняється бігати коридорами та сходами, перебувати на
сходових
клітинах
та антресолях.
4) Учням не дозволяється залишати будівлю школи під час перерв, за винятком обідньої
перерви, на яку поширюється дія пункту A II. 2. d) 5) Шкільних правил.
5) Учень може покинути територію школи під час обідньої перерви, якщо він має дійсну
"Загальну
згоду"
законних опікунів. На учня, який залишає приміщення школи на підставі цієї згоди,
при поверненні до школи поширюється дія пункту A II. 2. d) 6) Шкільного кодексу.
Однак, він/вона завжди зобов'язаний/зобов'язана повернутися на наступні заняття, як
зазначено
нижче,
з метою своєчасної та належної підготовки до нього.
6) Учні, які не мають дійсної "Загальної згоди" на вихід з приміщення школи під час
обідньої перерви, або учні, які повернулися до приміщення школи під час обідньої
перерви (див. пункт A II. 2. d) 5) Шкільних правил), проводять весь або решту часу
обідньої
перерви
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e)

f)
g)

h)

i)

j)
k)
l)
m)
n)

o)

у спеціально відведених місцях на першому поверсі школи. Там же їх буде забирати
вчитель-предметник одразу після обідньої перерви.
7) Учні можуть проводити великі перерви в класі, в коридорі класу, де навчається їхній
клас,
якщо з організаційних причин не передбачено інше, вони можуть відвідувати шкільну
їдальню
у шкільній їдальні згідно з чинним розкладом, виконуючи вказівки відповідального
персоналу школи. Учні також можуть провести велику перерву у шкільному спортзалі
згідно з чинним розкладом та у відповідному спортивному взутті, якщо не зазначено
інше.
Також діє заборона на вживання їжі та напоїв під час великої перерви у спортзалі.
Учні можуть заходити до спортзалу лише у супроводі вчителя, який здійснює нагляд,
та виконувати його вказівки.
8) Більшість занять проходить в основній аудиторії класу. Якщо наступний урок
проходить у спеціалізованому класі, учні чекають на прихід вчителя до свого класу,
які відвезуть їх до спеціалізованого класу. Учні повинні дочекатися приходу вчителя з
підготовленим ними обладнанням та зайти до спеціалізованого класу. Під час
відсутності учнів клас зачиняється на ключ.
На заняттях з фізичної культури, трудового навчання та кулінарії учні носять встановлену
форму
одягу
і взуття. Не дозволяється використовувати взуття для перевзування в школі для занять на
спортивному
майданчику
і
навпаки.
Учні можуть залишати спортивний одяг у своїй сумці у спеціально відведеному для цього
місці в школі.
Під час перерви учні приймають їжу в класі, а все сміття викидають лише в урну.
У їдальні учні дотримуються правил пристойного харчування та керуються "Правилами
внутрішнього
розпорядку
шкільної
їдальні".
та інструктажі вчителів-кураторів і працівників їдальні.
Після уроку учні прибирають клас і разом з учителем йдуть до гардеробу.
Учні, які харчуються в шкільній їдальні, складають портфелі і виходять разом з учителем.
до їдальні.
Учень, який відчув нудоту або якому стало погано під час уроку, повинен повідомити про
це вчителя, класного керівника або директора школи. Вони негайно поінформують
(телефоном)
законний представник. Учень може йти додому або до лікаря тільки в супроводі законного
представника або уповноваженої особи. Якщо законний представник або уповноважена
ним особа не може прибути негайно, учень очікує на його прибуття в приміщенні школи
під наглядом працівника школи.
У позаурочний час учні можуть перебувати в будівлі школи тільки в присутності керівника.
Щотижнева обслуга забезпечує чистоту і порядок у класі, відповідає за чисту вимиту і
витерту дошку під час занять та за поповнення крейди (маркерів).
До класних кімнат можуть заходити лише уповноважені учні в присутності вчителя, а до
учительської, кабінету директора та канцелярії - лише за запрошенням.
У класах професійно-технічного навчання учні дотримуються правил, встановлених для
цих класів.
Учні не повинні приносити до школи предмети, які можуть становити загрозу для здоров'я,
спричинити травми або зашкодити моральному вихованню учнів. Вони також не повинні
брати з собою цінні речі та предмети, які їм не потрібні для навчання, а також великі суми
грошей.
Будь-які маніпуляції з мобільними телефонами та іншими цифровими пристроями під час
викладання
та в шкільній їдальні заборонено. Якщо учень не послухається, техніку вилучать
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p)

q)
r)

s)

t)
u)

v)

w)
x)

та передано законному опікуну. За втрату або пошкодження будь-якого виду мобільного
телефону
та не навчальні предмети, школа відповідальності не несе. Під час занять необхідно
Мобільний телефон повинен бути вимкнений і знаходитися тільки в портфелі.
На території школи під час уроків та перерв дозволяється будь-яке фотографування та
відеозйомка.
категорично заборонено. Учням дозволяється користуватися аудіотехнікою лише під час
обідньої
перерви,
гучне відтворення заборонено, прослуховування можливе лише в навушниках.
Знайдені речі здаються директору школи або його заступнику.
Учні не вживають грубих та вульгарних слів. Вони з повагою ставляться до молодших і
слабших однокласників, з особливою обережністю ставляться до того, щоб не наражати на
небезпеку їхнє здоров'я та життя.
Учні культурно поводяться під час користування туалетними кімнатами та змивають за
собою після відвідування туалету. Вони дбають про те, щоб уникнути зайвого забруднення
туалетних приміщень, втрат води та засобів гігієни. У разі виявлення порушень вони
інформують про це викладача-куратора.
Учень також підтримує чистоту на території школи, в шкільній їдальні та на шкільному
майданчику.
Учні зобов'язані поводитися дисципліновано, підтримувати порядок у всіх приміщеннях
школи, зразково дбайливо ставитися до підручників і шкільного приладдя, повідомляти
вчителя про їх пошкодження або втрату.
При втраті предмета учні діють наступним чином:
1) учень повинен негайно повідомити про втрату предмета класному керівнику або
іншому члену педагогічного колективу (неприпустимо "Минулого тижня я
загубив..."),
2) намагаючись відстежити цю штуку,
3) учень (у випадку з 1 класом, законний представник також може
при першій нагоді забрати бланк заяви у заступника директора з навчально-виховної
роботи та подати заповнений бланк заступнику директора з навчально-виховної
роботи впродовж 5 робочих днів,
4) заступник директора школи перевіряє заяву на повноту заповнення та повідомляє
страхову компанію про страховий випадок,
5) заява про визнання позову подається представником під розписку,
6) у
випадку
підозри
на
крадіжку,
школа
негайно
повідомить
законного представника потерпілого учня, який вживатиме подальших заходів.
Відвідувачі школи зобов'язані дотримуватися принципів ввічливої та культурної поведінки,
виконувати вказівки працівників школи.
Категорично забороняється їздити на велосипеді, самокаті, скейтборді, роликових ковзанах,
роликових ковзанах та іншому спортивному інвентарі або користуватися іншим
спортивним інвентарем на території школи в навчальний час (як правило, з 7.00 до 16.00).

3. шкільний дитячий садок
a) Діяльність групи продовженого дня регулюється чинним "Правилами внутрішнього
розпорядку групи продовженого дня" (далі - "Правила внутрішнього розпорядку").
Вихованці Шкільної ради повинні дотримуватися чинних правил техніки безпеки, з якими
вони
були
ознайомлені.
Вони
поводяться
наступним
чином,
не ставити під загрозу безпеку і здоров'я себе та своїх однокласників.
b) Рішення про зарахування учнів до школи приймається директором школи лише на підставі
належним
чином
оформленої
письмова заява-анкета.
c) Експлуатація НД: Ранок з 630 до 745 ранку.
Друга половина дня з 1140 до 17 години.00
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відпустка (відповідно до можливостей та поточної ситуації)
Робота ШД може бути скоригована щодо поточних заходів під час надзвичайних ситуацій.
d) Учні I, II і III класів, які відвідують Виховну школу, передаються вчителем вихователю
після закінчення занять і зобов'язані інформувати вихователя про будь-яку зміну в розкладі
занять,
кількість
відсутніх
учнів
та
будь-які
зміни
у
стані
здоров'я
учнів.
Учні IV - V класів після обіду самостійно йдуть до школи.
e) Забирати учнів зі школи можуть тільки законні представники (або інші уповноважені ними
особи) по відеофону, розташованому у вестибюлі школи, або вони можуть вказати в заяві
про вступ до школи окремий виїзд учня зі школи.
f) Законні
опікуни
повинні
забрати
дитину
не
пізніше
17:00.
Якщо вони цього не зроблять, вчитель зв'яжеться з законними представниками по
телефону.
У разі неможливості зв'язатися з законними представниками, УСЗН викликає поліцію, яка
організовує догляд за дитиною через службу у справах дітей.
g) Явка зареєстрованих учнів є обов'язковою. Будь-яка відсутність повинна бути належним
чином виправдана у письмовій формі.
h) Як виняток, учень може бути звільнений достроково лише на підставі письмової заяви, в
якій
обов'язково
має
бути
зазначено
прізвище,
ім'я
та
по
батькові
прізвище, ім'я та по батькові учня, дата, час і спосіб виїзду та підпис законного
представника. Без цього клопотання учня не відпустять.
i) При звільненні учня на позакласні заходи необхідна письмова заява (на весь навчальний
рік)
(позакласні заходи тощо). Вчитель не несе відповідальності за проїзд учня на позакласні
заходи або назад до школи.
j) Учні реєструються в письмовій формі (під час чергового періоду зарахування). Учні
можуть
бути
відраховані
тільки
в
кінці місяця і завжди на підставі письмової заяви законного представника.
k) Школа також регулярно використовує інші приміщення школи - бібліотеку, спортзал,
комп'ютерний клас, шкільний майданчик тощо, дотримуючись їхніх чинних
внутрішніх/операційних правил. Відповідальність за переведення учнів завжди несе
вчитель.
l) За погодженням з викладачем, учні, які не зараховані до школи, також можуть брати участь
у
діяльності
школи.
для регулярного відвідування (у необхідних ситуаціях та відповідно до поточної
наявності/стану УР).
m) Учні зобов'язані негайно повідомляти про будь-які травми або втрату чи пошкодження
особистих речей або шкільного майна вчителю, присутньому в школі.
n) Законні представники вихованців ознайомлюються з "Правилами внутрішнього
розпорядку групи продовженого дня" при зарахуванні до групи продовженого дня.
o) Потужність школи - 100 учнів, в залежності від кількості зарахованих учнів, працює до
чотирьох відділень школи.
p) У разі пошкодження або втрати предмета, слід керуватися чинними "Правилами
внутрішнього розпорядку групи продовженого дня школи".

4. шкільна їдальня
a) Учнів до шкільної їдальні приводить призначений асистент вчителя.
b) Перед їдальнею учні ретельно миють і витирають руки.
c) Кожен учень зобов'язаний використовувати чіп для харчування. Якщо він/вона забуде
його/її, він/вона буде поставлений/на в кінець лінії свого класу, а потім повідомить кухарю
номер свого талона на харчування.
d) Спочатку він наливає собі суп, потім бере другу страву і напій, якщо не вказано інше.
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e) Дисциплінований під час прийому їжі та виконує вказівки шкільного персоналу, який
здійснює нагляд.
f) Після закінчення обіду учень відсуває стілець і забирає використаний посуд.
g) Крім того, учні дотримуються "Правил внутрішнього розпорядку шкільної їдальні".

III. Умови для забезпечення безпеки та захисту особистого життя і здоров'я
вихованців
та їх захист від ризикованої поведінки, а також від актів дискримінації,
ворожості чи насильства
1. безпека та охорона здоров'я учнів
a) Учні зобов'язані носити капці, ходити по школі тільки в капцях і дотримуватися
підвищених заходів гігієни, особливо перед їжею і після відвідування туалету.
b) Учні повинні поводитися в школі та на заходах, організованих школою, таким чином, щоб
не наражати на небезпеку своє здоров'я, здоров'я своїх однокласників або інших осіб.
c) Учні приходять до школи одягненими належним чином, щоб їхній зовнішній вигляд не
порушував естетичних, гігієнічних та соціальних норм. Носіння головних уборів
заборонено під час уроків та у шкільній їдальні.
d) Учні адаптують свій одяг та взуття до типу заходу та поточної погодної ситуації
та вказівки викладацького складу.
e) Учням забороняється без нагляду вчителя поводитися з електроприладами, вимикачами,
лініями електропередач, відкритим вогнем, інтерактивними дошками, проекторами, усіма
комп'ютерами та іншим шкільним обладнанням у класах, кабінетах та інших приміщеннях
школи.
f) Учні керуються правилами дорожнього руху та вказівками супроводжуючих осіб під час
переходу до інших, ніж зазвичай, місць проведення занять або заходів за межами будівлі
школи.
Для
спільних
поїздок
класів,
Під час шкільних поїздок, екскурсій, адаптивного відпочинку, лижних курсів, навчання
плаванню тощо діють особливі правила безпеки, про які учнів заздалегідь інформують. Під
час перебування в закладах розміщення вихованці підпорядковуються правилам
внутрішнього розпорядку закладу та виконують усі вказівки персоналу закладу.
g) У навчальному процесі в спортзалі, майстернях, лабораторії, лінгафонному та
комп'ютерному
кабінетах,
або інших спеціалізованих класах, учні дотримуються особливих правил безпеки
для цих навчальних кабінетів, як це визначено внутрішніми/оперативними правилами
професійно-технічного навчального закладу. Вчителі відповідного предмета зобов'язані
ознайомити учнів з цими правилами під час першого уроку навчального року, а також дати
додаткові інструкції учням, які відсутні під час першого уроку. Про проведення
інструктажу вчитель робить запис у класному журналі.
h) Інструктаж на початку навчального року проводить класний керівник, який знайомить
учнів, зокрема, з..:
 зі шкільними правилами,
 не приносити до школи предмети, які не мають відношення до занять,
 Не ходити босоніж або в шкарпетках на території кампусу,
 принципи безпечної поведінки в класі, коридорах, на сходах, у гардеробах, при виході
та вході до школи та на дорогах загального користування,
 з порядком надання допомоги при пораненнях,
 втрата та пошкодження майна учня або однокласників,
 ризик виникнення пожежі та що робити у випадку пожежі.
i) Інструктаж на початку першого уроку є лише варіантом для деяких предметів, особливо
фізики, хімії, фізкультури, трудового навчання та інформатики, або перед заняттями в
лабораторіях, лінгафонних та комп'ютерних кабінетах, художній майстерні, на пришкільній
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j)

k)

l)

m)

ділянці, уроками плавання чи іншими шкільними заходами. Вчителі інформуватимуть
школярів
про
правила
безпечної
поведінки
та попередити їх про потенційні загрози життю, здоров'ю чи майну.
Інструктаж перед заходами, які проводяться за межами будівлі школи (такими заходами є..,
такі як прогулянки, поїздки, уроки катання на лижах, екскурсії, спортивні заходи, дні
проектів, уроки плавання) будуть проводитися класним керівником або особою, яка буде
здійснювати
нагляд
за
дітьми.
Про це буде зроблено запис у класному журналі.
Перед канікулами класний керівник проведе наступний інструктаж:
 застерігає учнів від шкідливого впливу алкоголю, куріння, інших згубних речовин
та знайомств з незнайомими людьми, у тому числі через мережу Інтернет,
 попередити їх про можливу небезпеку для життя і здоров'я у разі поводження з
вибуховими речовинами, вибуховими пристроями, піротехнічними засобами, колючоріжучими предметами, а також у разі виявлення та поводження з боєприпасами, що не
розірвалися, та проінструктувати, як поводитися в такій ситуації,
 інформує про пожежну небезпеку, дисципліну дорожнього руху,
 застерігає від купання в невідомих їм місцях тощо (див. чинні внутрішні інструкції)
Учні зобов'язані негайно повідомляти про будь-який нещасний випадок, травму або
нещасний випадок, що стався під час уроку, в коридорі або на ігровому майданчику, своєму
класному
керівнику,
вчителю
класу
або іншому працівнику школи. Після цього відповідальна особа (PTA) буде слідувати
відповідним інструкціям.
Учень зобов'язаний мати власні засоби захисту органів дихання (загубник, маску,
респіратор тощо) і використовувати їх за вказівкою вчителя або у разі виникнення
надзвичайної ситуації.

2. Захист від ризикованої поведінки
a) Весь викладацький склад (особливо співробітники СПД) постійно стежить за конкретними
умовами
та ситуацію в школі з точки зору проявів ризикованої поведінки та застосовувати різні
форми і методи з метою раннього виявлення учнів групи ризику.
b) Методист школи з первинної профілактики забезпечує співпрацю з батьками у сфері
первинної профілактики, інформує їх про профілактичну програму школи та інші заходи.
Методист шкільної превенції також співпрацює з іншими установами соціально-правового
захисту дітей та молоді і готує "Мінімальну програму профілактики" за дорученням
директора школи.
c) Педагогічні працівники зобов'язані здійснювати, згідно з чинним графіком нагляду
якісний
нагляд
за
учнями
на
перервах,
до
та
після
уроків,
особливо в місцях, де можлива ризикована поведінка.
d) Педагогічні працівники забезпечують викладання етичного та правового виховання,
виховання здорового способу життя та превентивного виховання відповідно до шкільної
програми.
e) Учням суворо забороняється носити, зберігати, розповсюджувати або зловживати
наркотиками в школі, на території школи та під час шкільних заходів. Порушення цієї
заборони вважається серйозним порушенням шкільних правил. Те ж саме стосується учнів,
які були помічені під впливом наркотичних речовин на території школи. Директор школи
буде використовувати всі можливості, надані йому/їй відповідним законодавством
включаючи можливість ініціювати кримінальне переслідування осіб, причетних до
порушення цієї заборони. Директор школи або фахівець з первинної профілактики школи
інформує законних представників учнів, які порушили цю заборону, про результати
перевірки,
а
також
інформує
їх
про
можливість отримання професійної допомоги. У разі підозри на зловживання
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f)

g)

h)

i)
j)

психоактивними речовинами директор школи негайно інформує законних представників,
поліцію
та
OSPOD,
а
в
дуже
серйозній
ситуації
буде викликана служба швидкої медичної допомоги.
Забороняється приносити або використовувати зброю в будівлі школи та на території
школи (за винятком випадків, коли це є частиною шкільних спортивних заходів, де існують
фіксовані правила, встановлені школою). Зброєю вважається все, що завгодно,
що робить напад на організм більш ефективним, а також вибухові речовини, боєприпаси
або піротехнічні засоби, колючі та ріжучі предмети.
Прояви булінгу серед учнів, тобто насильство, обмеження особистої свободи, приниження
тощо,
вчинені окремими учнями або групами учнів щодо інших учнів або груп, категорично
забороняються в приміщенні школи та на шкільних заходах і розглядаються як
серйозне порушення шкільних правил (див. "Мінімальну програму профілактики").
Серйозним порушенням шкільних правил також вважається зберігання та розповсюдження
матеріалів і предметів, які загрожують здоров'ю, безпеці та моральному вихованню учнів, а
також підбурювання та заохочення до діяльності, яка може поставити під загрозу здоров'я,
репутацію тощо учня або інших учнів.
У навчальному закладі забороняється пропаганда будь-яких політичних партій та рухів.
У разі вчинення протиправного вчинку (крадіжка, акти шкільного насильства, проступки,
злочинів), школа негайно виконає свої зобов'язання щодо звітування перед Уповноваженим
з прав людини, прокуратурою, правоохоронними органами, іншими муніципальними
органами влади та законними представниками.

3. Політика конфіденційності
a) Забороняється будь-яким чином зображати схожість з іншою дитиною/учнем або
працівником школи таким чином, що це зображення може бути використане для його/її
ідентифікації, якщо тільки ця особа не дала на це дозвіл.
b) Забороняється подальше поширення його зображення у будь-який спосіб без згоди
відповідної особи, зокрема шляхом копіювання фотографій, копіювання файлів графічних
даних та копіювання аудіовізуальних записів.
c) Забороняється втручатися в особистий простір іншої дитини/студента чи працівника
школи, стежити за його/її особистим життям, здійснювати його аудіовізуальну фіксацію,
використовувати такі записи, а також поширювати такі записи його/її життя. До них
відносяться письмові повідомлення особистого характеру, такі як листи, SMS, MMS,
електронні листи тощо.

IV. Умови поводження учнів з шкільним майном
a) Учень має право користуватися шкільним обладнанням, посібниками та підручниками у
зв'язку з навчанням і зобов'язаний виконувати вказівки вчителів. Учень зобов'язаний
перевірити
довірені
йому
підручники
відразу
після
їх
отримання,
повідомляти вчителя про будь-які пошкодження, розписуватися за них і зберігати їх
протягом усього навчального року.
b) Учень дбайливо ставиться до довірених підручників, шкільного приладдя, шкільної
документації
та шкільне майно. Будь-яке довільне пошкодження або знищення шкільного майна, учнів,
вчителів, працівників школи або інших осіб відшкодовується в повному обсязі законними
представниками
учня,
хто навмисно або з необережності заподіяв шкоду.
c) Про будь-яке пошкодження або дефект у класі учень повинен негайно повідомити вчителя
або класного керівника.
d) Якщо школа вимагає від учня відшкодування шкоди, класний керівник повинен обов'язково
розслідувати заподіяну шкоду.
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e) Кожен студент несе відповідальність за чистоту і порядок на своєму робочому місці та в
безпосередній близькості від нього.
f) З міркувань безпеки учням не дозволяється відчиняти великі вікна, вмикати вентилятори,
керувати
жалюзі/шторами,
сидіти
на
підвіконнях
та
шафках.
З міркувань безпеки всі великі вікна в класі повинні бути зачинені на час перерви,
За це відповідає вчитель, який виходить з класу після уроку.
g) Тільки дорослі відкривають і закривають великі вікна в будівлі школи. Категорично
забороняється
виходити
висовуватися з вікон, сидіти у вікнах, розливати рідини, викидати предмети з вікон.
з) Учні не повинні сидіти на стільці вчителя, самовільно маніпулювати столом вчителя або
предметами,
що
знаходяться
на
ньому,
включаючи комп'ютер.
i) Учні не повинні втручатися в електричну та газову проводку в школі або на території
школи,
обладнання професійних кабінетів, зберігання експонатів та макетів. Також забороняється
Будь-яке втручання в роботу вогнегасників/вогнегасників.
j) Приховування учнівської книжки, переписування або зміна інформації в ній є серйозним
порушенням шкільних правил. Втрата та навмисне пошкодження учнівського квитка буде
розглядатися як порушення Правил внутрішнього розпорядку школи, і учень зобов'язаний
придбати новий учнівський квиток за поточною ціною.
k) Під час роботи в спеціалізованих класах учні повинні дотримуватися правил роботи в цих
класах, порушення яких вважається серйозним порушенням шкільних правил.

B. Правила оцінювання учнів
Правила оцінювання учнів Основної школи Челадна базуються на наступних положеннях
з чинного законодавства, зокрема Закону 561/2005 Зб. про дошкільну, початкову, середню освіту,
48/2005 Coll. про початкову освіту та деякі вимоги щодо обов'язкового відвідування школи та
поправки до нього.

I. Принципи оцінювання ходу і результатів навчання та поведінки в
школі і на заходах, організованих школою
1. принципи оцінювання прогресу та результатів навчання
a) Оцінювання знань студентів є органічною частиною освітнього процесу та управління ним.
b) Школа видасть табель успішності за перше півріччя та табель успішності за друге півріччя.
c) Оцінка результатів навчання учня в табелі успішності виражається у вигляді класифікаційного
бала,
вербально
або поєднання того й іншого. Перехід до вербального оцінювання або поєднання обох видів
оцінювання може бути здійснений директором школи після обговорення в Раді з питань освіти
та
за
погодженням
з
Радою
з
питань
освіти.
Для учнів з особливими освітніми потребами та обдарованих учнів рішення про застосування
вербального оцінювання приймає директор школи на підставі заяви законного представника
учня.
d) Школа переводить класифікаційну оцінку у вербальну у разі переведення учня до іншої школи,
яка оцінює по-іншому, на вимогу цієї школи або законного представника учня.
e) Класифікація - це форма оцінювання, результати якого виражаються за встановленою шкалою.
f) В освітньому процесі існує суцільна і загальна класифікація.
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g) Проміжна класифікація застосовується при оцінюванні часткових результатів та успішності
студентів.
h) Кумулятивний прохідний бал виставляється в кінці кожного семестру і не є середнім
арифметичним значенням звичайного прохідного балу.
i) При оцінюванні учня за класами оцінюються результати навчання учня в школі та на заходах,
організованих школою, таким чином, щоб було зрозуміло, якого рівня освіти досяг учень,
зокрема, щодо очікуваних результатів, сформульованих у навчальних програмах окремих
предметів освітньої програми школи. При цьому враховуються освітні та особисті здібності
учня,
його
вік
та
що учень міг знизити успішність у навчанні протягом періоду оцінювання у зв'язку з певною
інвалідністю. Класифікація включає оцінку старанності та підходу учня до навчання, а також
контекстів, які впливають на його/її успішність.
j) Поведінка не впливає на класифікацію результатів з предметів.
k) При оцінюванні, а також при проміжній та загальній класифікації вчитель застосовує наступні
критерії
відповідна вимогливість і педагогічний такт по відношенню до вихованця.
l) Рівень класифікації визначає викладач відповідного предмету.
m) У класі з предмета, який одночасно викладає більше одного вчителя, підсумковий рівень
оцінки
визначатиме
на період атестації за взаємною згодою між відповідними викладачами.
n) Директор школи зобов'язаний працювати над уніфікацією стандартів оцінювання для всіх
вчителів.
o) Про успішність учня його законні представники інформуються класним керівником та
вчителями окремих предметів:
a) безперервно через щоденник першого року навчання (1-й курс), залікову книжку (2-й - 9-й
курси)
або електронний учнівський квиток (4-9 класи),
b) на кінець 1-го та 3-го кварталів (класифікаційний період),
c) на класних консультаційних зборах
d) або в будь-який час на вимогу законних представників учня.
p) У разі надзвичайного погіршення успішності учня вчитель відповідного предмета зобов'язаний
негайно і в наочній формі повідомити про це законних представників учня. Випадки
відставання учнів у навчанні розглядаються на засіданні педагогічної ради.
q) Учні школи, які відвідували школу при лікувально-профілактичному закладі під час хвороби
не менше трьох місяців до закінчення навчального року і були зараховані в ній за весь
навчальний
рік,
або тільки з деяких предметів, не підлягають повторному тестуванню або перекласифікації
після повернення до основної школи. Їх класифікація, отримана в медичному навчальному
закладі з предметів, з яких вони були класифіковані, є обов'язковою для виконання. Вони не
повинні бути віднесені до предметів, з яких вони не навчалися.
r) Учень, який на кінець другого семестру склав усі обов'язкові навчальні предмети, передбачені
шкільною програмою, за винятком навчальних предметів, передбачених шкільною програмою,
та предметів, від яких він був звільнений, переводиться на наступний рік навчання. Учень
першого ступеня початкової школи, який залишився на другий рік на першому ступені,
переводиться
до
наступного
вищого
ступеня,
та учень другого ступеня початкової школи, який вже залишився на другий рік на другому
ступені,
незалежно від успішності учня.
s) Якщо учень не може бути атестований наприкінці першого семестру, директор школи
призначає альтернативну дату проведення атестації з тим, щоб атестація за перший семестр
була проведена не пізніше, ніж через два місяці після закінчення першого семестру. Якщо
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t)

u)

v)

w)

неможливо
оцінити
навіть
на
альтернативну
дату,
учневі не виставляється оцінка за перший семестр.
Якщо учень не може бути атестований наприкінці другого півріччя навчального року, директор
призначає альтернативну дату проведення атестації таким чином, щоб атестація за друге
півріччя навчального року була завершена не пізніше кінця вересня наступного навчального
року. У період з вересня до моменту проведення оцінювання учень повинен відвідати
на наступний вищий рік або, за необхідності, знову на дев'ятий рік.
Якщо законний представник учня має сумніви щодо правильності оцінювання за підсумками
першої
державної
підсумкової
атестації
або другий семестр, він може протягом 3 робочих днів після того, як йому стало відомо про
оцінку, але не пізніше 3 робочих днів після видачі табеля, звернутися до директора школи з
проханням
для проведення комісійного іспиту учня; якщо директор школи є вчителем учня з даного
предмета, то регіональний орган управління освітою. Комісійний іспит проводиться не пізніше
ніж через 14 днів після надходження заяви або в термін, погоджений із законним
представником учня.
Учень, який виконує обов'язкове відвідування школи, повторює рік, якщо він не отримав або
не зміг отримати оцінку за підсумками другого семестру. Це не стосується учня, який вже
залишився на другий рік на даному рівні початкової школи; такому учневі директор школи
може дозволити залишитись на другий рік на прохання його законного представника лише за
серйозними причинами, пов'язаними зі станом здоров'я.
Директор школи може на прохання учня, який закінчив обов'язкове відвідування школи і не
отримав або не зміг отримати атестацію за підсумками другого семестру, дозволити учневі
залишитись на другий рік після оцінки його успішності і причин, зазначених у проханні.

2. Принципи оцінювання поведінки в школі
a) Класифікація поведінки учнів здійснюється класним керівником за погодженням з учителями,
які викладають у класі.
b) Критерієм класифікації поведінки є дотримання правил гідної та культурної поведінки, а також
дотримання правил внутрішнього розпорядку школи протягом періоду класифікації.
c) При кваліфікації поведінки враховується вік, моральна та інтелектуальна зрілість учня, а
заходи, що застосовувалися для зміцнення дисципліни, беруться до уваги лише в тому
випадку, якщо вони виявилися неефективними.
d) Школа оцінює і ставить оцінки учням тільки за їх поведінку в школі, на території школи
та на заходах, організованих школою.
e) Недоліки в поведінці учнів обговорюються на педагогічній раді.
f) Про поведінку учня його законні представники інформуються класним керівником та
вчителями окремих предметів:
 на постійній основі через щоденник першого року навчання (1 клас), учнівський журнал (2
3
класи)
або електронний учнівський журнал (4 - 9 класи),
 до кінця кожного кварталу (періоду класифікації),
 негайно у випадку надзвичайного та серйозного порушення шкільних правил.
 відповідним співробітником ДЗК.

3. Освітні заходи
Освітні заходи (§ 31 Закону про освіту, § 17 Указу 48/2005)
a) Заходами виховного впливу є похвала або інші заохочення та заходи дисциплінарного впливу.
З повагою
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директором школи - може бути присуджена директором школи учневі після обговорення на
педагогічній
раді
за
особливі
заслуги
або відважний вчинок, непересічний прояв людяності, за багаторічну успішну працю, гідне
представлення навчального закладу тощо.



Відзнака класного керівника - може бути присуджена учневі класним керівником на підставі
власного рішення або за ініціативою інших вчителів за прояв шкільної ініціативи, успішну
роботу на користь школи тощо.
Дисциплінарні заходи

 Вони накладаються у разі порушення обов'язків, викладених у Правилах внутрішнього
розпорядку школи.
 При накладенні дисциплінарних стягнень враховуються вік, моральна та інтелектуальна
зрілість
вихованця
а також будь-які рекомендації від співпрацюючих шкільних консультативних установ (ДПП,
СПК...).
 Дисциплінарні заходи (навіть однотипні) можуть застосовуватися неодноразово в даному
семестрі поточного навчального року, а в кінці семестру їх суворість і частота враховуються
при класифікації поведінки учня (див. B. III. 6. і B. V. Шкільних правил).
Види дисциплінарних стягнень


Попередження класного керівника - виноситься класним керівником за незначні порушення
шкільних правил у сфері непідготовленості до занять та неналежної поведінки, здоров'я та
безпеки.



Затримання класного керівника - накладається класним керівником за неодноразові
порушення шкільних правил, неналежну поведінку, що ставить під загрозу власне здоров'я або
здоров'я однокласників, а також за пропуски уроків без поважних причин - максимум 8 годин.



Затримання директором школи - накладається директором школи за словесні та фізичні
образи, пропуски уроків без поважних причин від 6 до 16 годин, умисне пошкодження
шкільного майна, неодноразове невиконання шкільних обов'язків, неодноразове нехтування
правилами внутрішнього розпорядку школи, що ставить під загрозу безпеку та здоров'я
однокласників. Рада з питань освіти розглядатиме питання відсутності без поважних причин в
індивідуальному порядку.
Правила накладення дисциплінарних стягнень

Правила, що визначають обсяг інформації про поведінку, яка суперечить Правилам
внутрішнього
розпорядку
школи,
у
книжці
учня
та відповідні дисциплінарні стягнення, які можуть бути застосовані до них:
1-й - 3-й курс


запрошення законного представника класним керівником на бесіду - 2 рази будь-яка
інформація про поведінку учня, що суперечить Правилам внутрішнього розпорядку школи,
яка
була
зафіксована
в
щоденнику
першокласника
(1-й
рік
навчання)
або в учнівській книжці (2-й та 3-й рік навчання)



Попередження класного керівника - 4 рази будь-яка інформація про поведінку учня, що
суперечить Правилам Школи, яка була зафіксована в щоденнику першокласника (1-й рік
навчання) або в учнівській книжці (2-й та 3-й рік навчання)



інші дисциплінарні стягнення - пропонуються після обговорення ситуації класним
керівником та КДН
4 - 9 клас
- 19 -

Початкова школа "Челадна", організація-контрибутор


попередження класного керівника - 3 рази будь-яка інформація про поведінку учня, що
суперечить Правилам внутрішнього розпорядку, яка була зафіксована в учнівському журналі
(або
електронному
учнівському
журналі)
або
в
разі
одночасного
менш серйозного порушення двох або більше пунктів Правил внутрішнього розпорядку



догана класного керівника - 3 рази будь-яка інформація про поведінку учня, що суперечить
Правилам
внутрішнього
розпорядку
школи,
яка була внесена в учнівський журнал (або електронний учнівський журнал) після того, як
учень вже отримав догану від класного керівника або коли одночасно були серйозно порушені
два або більше пунктів Шкільного кодексу



догана від директора школи - 3 рази будь-яка інформація про поведінку учня, що суперечить
Правилам
внутрішнього
розпорядку
школи,
яка була внесена в учнівський журнал (або електронний учнівський журнал) після того, як
учень вже отримав зауваження від класного керівника, або догану від класного керівника, або
коли одночасно були дуже серйозно порушені два або більше пунктів Шкільного кодексу
Правила, що визначають обсяг інформації про забудькуватість та подальші дисциплінарні
заходи, що накладаються за неї:
1-й рік


вирішується індивідуально з законними представниками
2-й - 3-й курс



Забувають підручники, домашні завдання, навчальне приладдя та тренажери:
0x/місяць
похвальна інформація в заліковій книжці
1x - 5x/місяць
толерантний
6x - 10x/місяць
інформація в заліковій книжці
11х - 15х/місяць винесення попередження класним керівником;
16x - 20x/місяць
догана класному керівнику
21 раз і більше/місяць догана від директора школи
4 - 9 клас



Забувають підручники, домашні завдання та навчальні посібники:
0x/місяць
похвальна інформація в заліковій книжці
1x - 5x/місяць
толерантний
6x - 10x/місяць
інформація в заліковій книжці
11х - 15х/місяць винесення попередження класним керівником;
16x - 20x/місяць
догана класному керівнику
21 раз і більше/місяць догана від директора школи

 забути свій спортивний одяг для занять на телебаченні:
1х і більше

інформація в заліковій книжці

Якщо у поточному семестрі учень має в учнівському журналі 3 і більше відомостей,
пов'язаних із зазначеним вище забуванням, то застосовуються правила накладення
дисциплінарних стягнень.
b) У разі порушення одночасно двох або більше пунктів Шкільного кодексу до учня можуть бути
негайно
застосовані
більш суворе дисциплінарне стягнення або зниження оцінки за поведінку.
c) Догана директора може бути винесена учневі тільки після обговорення на педагогічній раді.
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d) Всі виховні заходи фіксуються в педагогічній документації учня та законних представників
явно знають про них (догана з боку ТУ та догана з боку ТУ в заліковій книжці, догана з боку
Правління офіційним листом). Вони можуть накладатися неодноразово за індивідуальною
оцінкою
класного
керівника
або після обговорення на педагогічній раді, догана директором школи тільки після
обговорення на педагогічній раді.
e) Виховні заходи завжди пов'язані з терміном, про який йдеться.
f) Оголошення Подяки директора школи та інші заохочення заносяться до табеля про середній
бал
успішності,
в якому вона була нагороджена.

II. Принципи та правила самооцінювання студентів
a) Самооцінювання є важливою частиною оцінювання студентів.
b) Самооцінка зміцнює самооцінку та впевненість учнів у собі.
c) Помилки слід розглядати як природну частину процесу навчання. Викладачі обговорюють
помилку з учнями, деякі роботи учні можуть виправити самостійно. Помилка є важливим
засобом навчання.
d) У самооцінці учень намагається описати:
 що все йде добре,
 чого він ще не вміє.
 як він збирається діяти далі.
e) У шкільній роботі ми орієнтуємо учнів на те, щоб вони коментували свою діяльність та
результати.
f) Оцінки - не єдине джерело мотивації.

III. Рівні оцінювання результатів діяльності та поведінки у разі
застосування грейдингу та їх характеристики, включаючи
заздалегідь визначені критерії
1. ступені оцінювання
a) Результати навчання учня з окремих обов'язкових та вибіркових навчальних предметів,
передбачених освітньою програмою, оцінюються в табелі успішності в розрізі класів:
1 - відмінно,
2 - похвально,
3 - добре,
4 - достатній,
5 - недостатньо.
b) Для цілей класифікації предмети поділяються на три групи:
 предмети з переважанням теоретичної спрямованості,
 предмети з переважанням практичної діяльності
 предмети з переважанням освітньо-мистецького спрямування.
Критерії для кожного рівня класифікації формулюються в першу чергу для загальної класифікації.
При цьому викладач не переоцінює жоден з цих критеріїв, а оцінює роботу студента комплексно,
відповідно до специфіки предмета.

2. класифікація у викладанні предметів з переважанням теоретичної
спрямованості
У теоретичній спрямованості переважають мовні предмети (чеська мова і література та іноземні
мови).
(англійська мова, німецька мова, російська мова)), природничі (математика, фізика, хімія,
природознавство, географія та природознавство) та суспільствознавчі (історія).
- 21 -

Початкова школа "Челадна", організація-контрибутор
При класифікації результатів з предметів з переважанням теоретичної спрямованості оцінюються
відповідно до вимог навчальної програми:
 повнота, точність і міцність засвоєння необхідних знань, фактів, понять, визначень,
закономірностей і зв'язків, якість і обсяг набутих навичок виконання необхідних
інтелектуальних і рухових дій,
 здатність застосовувати набуті знання та вміння при вирішенні теоретичних і практичних
завдань, при інтерпретації та оцінці суспільних і природних явищ і закономірностей,
 якість мислення, особливо його логічність, самостійність та креативність,
 Активність у підході до діяльності, інтерес до неї та ставлення до неї,
 точність, лаконічність, професійна та мовна коректність усного та письмового
висловлювання,
 якість результатів діяльності,
 засвоєння ефективних методів самостійного навчання
 вміння співпрацювати та кооперуватися
 повага до демократичних принципів.
Результати навчання класифікуються за такими критеріями:
Оцінка 1 (відмінно)

Учень (учениця) всебічно, точно і повно засвоює необхідні знання,
факти, поняття, визначення та закони, розуміє взаємозв'язки між ними
та осмислено інтегрує знання з різних освітніх галузей у більш широкі
одиниці.
Швидко виконує необхідні інтелектуальні та рухові дії. Самостійно і
творчо застосовує набуті знання та вміння при розв'язанні теоретичних
і практичних завдань, а також при інтерпретації та оцінюванні явищ і
закономірностей. Логічно правильно мислить, чітко проявляє
самостійність і творчість. Його/її усні та письмові висловлювання є
правильними, точними/точними та лаконічними. Графічний вираз
є точним та естетичним. Його робота виконана на високому рівні з
незначними недоліками. Може самостійно вивчати відповідні тексти,
розв'язувати задачі та захищати прийняті рішення. Він повністю
дотримується демократичних принципів, свідомо і активно працює в
команді, і його результати є дуже корисними. Майже завжди здатний
до самооцінки та оцінки інших членів команди.

Оцінка 2 (похвально)

Учень (учениця) засвоює необхідні знання, факти, поняття,
визначення, закони в основному зв'язно, точно і повно, розуміє
взаємозв'язки між ними та з незначними помилками пов'язує знання з
різних освітніх галузей у більш широкі одиниці. Швидко виконує
необхідні інтелектуальні та рухові дії. Застосовує набуті знання та
вміння самостійно і продуктивно, або за незначними пропозиціями
вчителя, при розв'язанні теоретичних і практичних завдань, при
тлумаченні
та
оцінюванні
явищ
і
закономірностей.
Він правильно мислить, в його мисленні присутня логіка і
креативність.
Усне та письмове мовлення має незначні недоліки в точності,
акуратності
і лаконічність. Якість результатів діяльності в цілому без суттєвих
недоліків. Графічне вираження естетичне, без суттєвих неточностей.
Здатний вивчати відповідні тексти самостійно або з незначною
допомогою,
вирішувати проблеми та відстоювати рішення. Дотримується
демократичних принципів, свідомо та активно працює на користь
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колективу, його дії приносять користь. Здатний до самооцінювання та
оцінювання інших членів команди.
Оцінка 3 (добре)

Учень має незначні прогалини в послідовності, точності та повноті
засвоєння необхідних знань, фактів, понять, визначень і законів,
пов'язує знання з різних освітніх галузей у більш широкі одиниці з
істотними помилками. Демонструє недоліки у виконанні необхідної
інтелектуальної та рухової діяльності. Може виправити більш суттєві
неточності та помилки за допомогою викладача. Припускається
помилок у застосуванні набутих знань та навичок під час вирішення
теоретичних і практичних завдань. Застосовує знання та оцінює явища
і закономірності відповідно до пропозицій вчителя. Його мислення в
цілому правильне, але не дуже креативне, за своєю логікою
трапляються помилки. Його усне та письмове мовлення позбавлене
точності, чіткості та лаконічності. За якістю його виконання
частіше зустрічаються недоліки, графічне вираження менш естетичне
і є менш дефіцитним. Здатний навчатися самостійно за інструкціями
викладача. Епізодично не дотримується демократичних принципів,
менш активно працює в колективі, його дії приносять користь меншою
мірою. Здебільшого здатний до самооцінки та оцінки інших членів
команди.

Рівень 4 (достатній)

Учень має серйозні прогалини в системності, точності та повноті
засвоєння необхідних знань, неправильно поєднує знання з різних
освітніх галузей у більш широкі блоки. Спостерігається незначне
вільне володіння мовою та значні недоліки у виконанні необхідних
інтелектуальних та рухових дій. Трапляються серйозні помилки у
застосуванні набутих знань і навичок при вирішенні теоретичних і
практичних завдань. Використовуючи знання для інтерпретації та
оцінки явищ, вона не є самостійною. У логіці мислення є серйозні
помилки, мислення не є творчим. Його усним і письмовим
висловлюванням серйозно бракує точності, чіткості та лаконічності. За
якістю
отриманих
результатів
Якість результатів його роботи та його графічне вираження є
недостатніми, а його графічне вираження є не дуже естетичним.
Серйозні недоліки та помилки учень може виправити за допомогою
вчителя. Має великі труднощі у самостійному навчанні. Демократичні
принципи дотримується лише епізодично, бере участь лише в
командній роботі, його участь в ній не вигідна. Рідко здатний до
самооцінки та оцінки інших членів команди.
Учень не засвоїв необхідні знання всебічно, точно і повно, має в них
серйозні і суттєві прогалини, безглуздо об'єднує знання з різних
освітніх галузей у більш широкі блоки. Його здатність виконувати
необхідні інтелектуальні та рухові дії дуже обмежена. Спостерігаються
дуже серйозні помилки в застосуванні отриманих знань і навичок при
вирішенні теоретичних і практичних завдань. При тлумаченні та оцінці
явищ і закономірностей він не здатний застосувати свої знання навіть
за підказкою вчителя. Не виявляє самостійності мислення, часто
допускає логічні помилки. В усному та письмовому мовленні має
серйозні недоліки щодо коректності, точності та лаконічності. Якість
результатів
Якість його робіт та графічна виразність мають серйозні недоліки.
Серйозні недоліки і помилки він не може виправити навіть за

Оцінка 5 (недостатньо)
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допомогою вчителя. Не може навчатися самостійно. Абсолютно не
дотримується демократичних принципів, не працює в команді. Його дії
зривають співпрацю, його дії не йдуть на користь команді. Не здатний
до адекватної самооцінки та оцінки членів колективу.

3. класифікація у викладанні предметів з переважанням практичної
спрямованості
За переважанням практичної діяльності в початковій школі переважають предмети "Трудове
навчання", "Кулінарія" та "Інформатика".
Для атестації з предметів, що мають переважно практичну спрямованість, оцінка виставляється
відповідно до вимог навчальної програми:
 ставлення до роботи, до трудового колективу та до практичної діяльності,
 набуття практичних навичок і звичок, оволодіння ефективними способами роботи,
 використання набутих теоретичних знань у практичній діяльності,
 активність, самостійність, творчість, ініціативність у практичній діяльності,
 якість результатів діяльності,
 організація власної праці та робочого місця, підтримання порядку на робочому місці,
 дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, а також турбота про навколишнє
середовище,
 економне використання сировини, матеріалів, енергії, подолання перешкод у роботі,
 Вміння працювати в команді,
 експлуатація та технічне обслуговування лабораторного обладнання, приладів,
інструментів та засобів вимірювальної техніки.
Результати навчання класифікуються за такими критеріями:
Оцінка 1 (відмінно)

Учень стабільно проявляє позитивне ставлення до праці, трудового
колективу та практичної діяльності. Набуті теоретичні знання студент
використовує в практичній діяльності оперативно, самостійно і творчо.
Оперативно виконує практичні дії та самостійно застосовує набуті
навички
і
звички.
Він/вона є безпечним у своїх робочих процедурах і методах; він/вона
допускає лише незначні помилки, а результати його/її роботи не мають
серйозних недоліків. Він/вона ефективно організовує власну роботу та
підтримує порядок на своєму робочому місці. Свідомо дотримується
правил охорони праці та техніки безпеки, активно дбає про
навколишнє середовище. Економно використовує сировину, матеріали
та енергію. Зразково експлуатує та обслуговує лабораторне
обладнання, інструмент, прилади та засоби вимірювальної техніки.
Активно долає перешкоди, що виникають. Свідомо та активно працює
в команді, його діяльність приносить велику користь. Майже завжди
здатний до самооцінки та оцінки інших членів команди.

Оцінка 2 (похвально)

Вихованець виявляє позитивне ставлення до праці, до трудового
колективу та до практичної діяльності. Самостійно використовує
набуті теоретичні знання, але менш творчо та з меншою впевненістю у
практичній діяльності. Виконує практичну діяльність самостійно, без
суттєвих помилок у процедурах та методах роботи. Результати його
роботи мають незначні недоліки. Ефективно організовує власну роботу
та підтримує порядок на робочому місці. Свідомо дотримується правил
охорони праці та техніки безпеки, дбайливо ставиться до
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навколишнього середовища. Допускає незначні помилки в економному
використанні сировини, матеріалів та енергії. Експлуатує та
обслуговує лабораторне обладнання, інструмент, прилади та засоби
вимірювальної техніки з незначними недоліками. Долає перешкоди в
роботі з епізодичною допомогою вчителя. В основному, він свідомо і
активно працює на колектив, його дії приносять користь. Зазвичай
здатний до самооцінки та оцінки інших членів команди.
Оцінка 3 (добре)

Учень виявляє ставлення до праці, до трудового колективу та до
практичної діяльності з незначними коливаннями. За допомогою
викладача він застосовує набуті теоретичні знання у практичній
діяльності. Припускається помилок у практичній діяльності та
потребує епізодичної допомоги викладача у виконанні процедур і
прийомів роботи. Результати роботи є незадовільними. Менш
ефективно організовує власну роботу, підтримує порядок на робочому
місці. Дотримується правил охорони праці та техніки безпеки і мало
сприяє створенню та захисту навколишнього середовища. Реагуючи на
пропозиції вчителя, вміє економно використовувати сировину,
матеріали та енергію. Необхідно частково заохочувати технічне
обслуговування лабораторного обладнання, приладів, інструментів та
вимірювальних приладів. Перешкоди в роботі долає лише з частою
допомогою
вчителя.
Він не дуже активний у колективі і його вплив меншою мірою
приносить
користь.
В основному здатний до самооцінки та оцінки інших членів команди.

Рівень 4 (достатній)

Учень працює без інтересу та ставлення до роботи, трудового
колективу та практичної діяльності. Вміє використовувати набуті
теоретичні
знання
у практичній діяльності тільки при постійній допомозі викладача.
У практичній діяльності, навичках і звичках припускається великих
помилок. Він потребує постійної допомоги викладача у виборі
процедур і способів роботи. Є серйозні недоліки в результатах його
роботи. Може організувати свою роботу з постійною допомогою
вчителя, менш уважно ставиться до порядку на робочому місці.
Менш ретельно дотримуються правил охорони праці, техніки безпеки
та охорони навколишнього середовища. Порушує принципи економії у
використанні сировини, матеріалів та енергії. Серйозні недоліки в
експлуатації
та
утриманні
лабораторного
обладнання
та
інструментарію, приладів, інструментів та засобів вимірювальної
техніки.
Долає перешкоди до роботи тільки з допомогою вчителя. Робота в
команді
лише бере участь, його/її участь у команді не приносить користі.
Рідко здатний до самооцінки та оцінки інших членів команди.

Оцінка 5 (недостатньо)

Учень не виявляє інтересу та ставлення до праці, трудового колективу,
практичної діяльності. Навіть з допомогою вчителя не може
застосувати отримані теоретичні знання в практичній діяльності.
Існують значні недоліки у практичній діяльності, навичках та звичках.
Не може просунутися в роботі навіть з допомогою вчителя. Результати
його роботи є неповними, неточними, такими, що не досягають
встановлених
показників.
Робота
на
робочому
місці
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не вміє організувати свою роботу, не дотримується порядку на
робочому
місці.
не знає нормативно-правових актів з охорони праці та не дбає про
захист
навколишнє середовище. Не економно використовує сировину,
матеріали
та
енергію.
Має серйозні недоліки в експлуатації та обслуговуванні лабораторного
обладнання та інструментарію, приладів та засобів вимірювальної
техніки. Вона абсолютно не поважає демократичні принципи і не
працює в команді. Його дії підривають співпрацю і не йдуть на користь
команді.
Правильна
самооцінка
та оцінювання членів команди.

4. класифікація у викладанні предметів з переважанням виховної
спрямованості
Переважаючу виховну спрямованість мають предмети "Людина та її світ", "Виховання
громадянськості",
Людина і світ праці", "Основи здоров'я", "Мистецтво", "Музичне виховання", "Фізична
культура".
Для класифікації з предметів, що мають переважно освітню спрямованість, виставляються оцінки
відповідно до вимог навчальної програми:
 ступінь креативності та самостійності висловлювання,
 набуття необхідних знань, досвіду, видів діяльності та їх творче застосування,
 знання законів діяльності та застосування їх у власній діяльності,
 якість мовлення,
 ставлення учня до діяльності та його зацікавленість у ній,
 естетичне сприйняття, ставлення до твору мистецтва та до естетики решти суспільства,
 з фізичної культури з урахуванням загального стану здоров'я, фізичної підготовленості,
працездатності учня та стану його власного здоров'я,
Результати навчання класифікуються за такими критеріями:
Оцінка 1 (відмінно)

Учень дуже активний у діяльності. Працює творчо, самостійно,
повною мірою використовує свої особистісні якості і дуже успішно
розвиває їх в індивідуальних і колективних проявах відповідно до
вимог навчальної програми. Його/її виступ є естетично привабливим,
оригінальним, щирим і точним/відповідає встановленим критеріям з
музичного та фізичного виховання. Творчо застосовує набуті знання,
вміння та навички. Виявляє помітний інтерес та активне ставлення до
мистецтва, естетики, допризовної підготовки та фізичної культури.
Успішно розвиває естетичний смак та фізичну підготовку.

Оцінка 2 (похвально)

Учень активний, творчий і значною мірою самостійний у діяльності,
використовує свої особистісні сили, які успішно розвиває в
індивідуальному
та
колективному
самовираженні.
Його/її
висловлювання є естетично привабливим і має лише незначні недоліки
з точки зору вимог навчальної програми. Учень творчо застосовує
набуті знання, уміння та навички в нових завданнях. Активно
цікавиться мистецтвом, естетикою та фізичною культурою.
Розвиває естетичний смак, сумлінність і фізичну підготовку в
необхідному обсязі.
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Оцінка 3 (добре)

Учень менш активний, творчий, самостійний та оперативний у
діяльності. Недостатньо використовує свої здібності в індивідуальному
та колективному самовираженні. Його промова не дуже вражає і він
робить помилки. У його знаннях та навичках частіше виникають
прогалини, і він потребує допомоги вчителя у їх застосуванні. Не має
достатнього
активного
інтересу
до
мистецтва,
естетики
та фізичної культури. У нього не розвинений в необхідній мірі
естетичний
смак.
та фізичної підготовки.

Рівень 4 (достатній)

Учень не дуже активний та творчий у діяльності. Розвиток своїх
здібностей
і його вираз не є задовільними. Розв'язує задачі з частими помилками.
Знання та навички він застосовує лише зі значною допомогою вчителя.
Виявляє дуже мало зусиль та інтересу до діяльності, недостатньо
розвивається
його естетичний смак та фізична підготовка.

Оцінка 5 (недостатньо)

Учень переважно пасивний у діяльності. Розвиток його навичок є
незадовільним. Його мова здебільшого дефектна і позбавлена
естетичної цінності. Він не може застосувати набутий мінімум знань та
навичок. Не виявляє інтересу до роботи, не докладає зусиль для
розвитку свого естетичного смаку та фізичної підготовки.

5. Додаткові критерії для класифікації предмета "Фізична культура" на
другому рівні





Для отримання оцінки з фізичної культури учень повинен брати активну участь (тобто
носити спортивний інвентар та виконувати фізичні вправи) щонайменше на 70% уроків
у поточному семестрі
якщо учень за станом здоров'я не може брати активну участь не менше ніж у 70% уроків
у поточному семестрі (тобто його відсутність з даного предмета не перевищує 30% від
загальної кількості уроків у поточному семестрі), він повинен мати довідку від лікаря, а
потім дозвіл директора школи на період поточного навчального року (в цьому випадку
дотримується
наступна
процедура
відповідно до домовленості та можливостей студента)
Менш серйозні причини (хвороба, застуда, нудота і т.д.) або інші короткочасні пропуски
(візити до лікаря і т.д.) зараховуються до 30%. Однак, навіть такі пропуски повинні бути
належним чином виправдані законними представниками. Також тут буде зараховано
забуття спортивної форми, навіть якщо учень присутній на уроці через невідповідний
спортивний одяг (обов'язкова форма для учнів викладена в чинному "Положенні про
фізичну культуру", з яким усі учні ознайомлені на вступному уроці фізичної культури),
не може нормально тренуватися.

Критерії оцінювання окремих елементів вправ та комбінацій (для всіх років)
Вага марок
вага марки
3

2

дисципліна, вправи, активність
• спортивні ігри (легка атлетика, гімнастика, спортивні ігри
тощо)
• активність на уроках (можливість отримати 1 раз відмінну
оцінку в чверть)
• онбордінг
• розминка
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1

•

конкурси, мотиваційні ігри, підготовчі вправи, бонусні
вправи тощо.

Вступ (проектний зразок)

Розминка

 розминка складається не менше ніж з 10 вправ
 вправи виконуються з дотриманням послідовності (від голови до нижніх кінцівок)
 учень говорить чітко і голосно

Гімнастика
Навчання

знак
•
1
•

крен вперед

2
•
3

4
зворотний
перекат

1

•
•

критерії
перекат виконується з присіду з колінами разом з
руками
в передпліччях виконується прямим перекатом тулуба
в присід без допомоги рук (під час остаточного
переходу в присід)
перекат виконується з присіду з колінами разом з
руками
на передпліччях виконується прямим перекатом тулуба
в присідання за допомогою рук
перекат виконується з присіду з колінами разом з
руками
в передпліччях виконується непрямим скручуванням
тулуба
(через плече)
невідповідність критеріям для класу 3
сальто виконується з положення присіду зі зведеними
разом колінами, виконується прямим перекатом тулуба
в присід
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2

3
4

1

пропуск підставка для ніг

2

3
4

1

стрибок присідання

2

3

підніматися

4
1
2
3
4

• сальто виконується з присіду зі зведеними разом
колінами, виконується прямим перекатом тулуба в
положення стоячи на колінах
• сальто виконується з присіду зі зведеними разом
колінами, виконується непрямим поворотом тулуба
(через плече)
• невідповідність критеріям для класу 3
• перестрибувати через інструменти після старту і
правильно
відскакувати
з трампліна стрибок виконується в прямому напрямку з
витягнутими нижніми кінцівками без торкання
нижніми кінцівками знаряддя
• перестрибувати через інструменти після старту і
правильно
відскакувати
з трампліну стрибок виконується з витягнутими
нижніми кінцівками і торканням нижніх кінцівок до
знаряддя
• здійснюється тільки правильне відображення без
пропусків
• невідповідність критеріям для класу 3
• перестрибувати через інструменти після старту і
правильно
відскакувати
з трампліна стрибок виконується із зігнутими в
прямому напрямку нижніми кінцівками без торкання
тулуба (крім верхніх кінцівок)
• перестрибувати через інструменти після старту і
правильно
відскакувати
з трампліна стрибок виконується в непрямому
напрямку (з відхиленням нижніх кінцівок в сторону)
• перестрибувати через інструменти після старту і
правильно
відскакувати
з трампліна стрибати на інструменти тільки
навприсядки
або на колінах
• невідповідність критеріям для класу 3
• лазіння по жердині (без обмеження часу)
• піднятися на 2/3 планки (2/3 потрібно дістати ногами)
• піднятися на 1/3 планки (1/3 потрібно дістати ногами)
• невідповідність критеріям для класу 3

Спортивні ігри
Навчання

знак
1

дриблінг
2

критерії
• завершення плавного слаломного бігу, де учень
демонструє вміння вести дриблінг обома руками (лівою
та правою почергово) в залежності від перешкоди
• проходження слаломного пробігу без перепадів, де
учень демонструє вміння вести дриблінг обома руками
(лівою та правою поперемінно) в залежності від
перешкоди
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• проходження слалому в прогулянковому темпі або
дриблінг тільки однією рукою
• невідповідність критеріям для класу 3
• освоєння слаломного дриблінгу з плавним переходом
до двотактного (з правильною постановкою нижніх
кінцівок), що закінчується кидком у кошик (з
торканням м'ячем, як мінімум, щита)
• освоєння дриблінгу з плавним переходом на двотактний
• (з правильним положенням нижніх кінцівок), яка
завершується кидком у кошик (м'яч повинен
торкнутися як мінімум щита)
• відпрацювання подвійного гребка з розбігу із заданого
положення,
або освоєння критеріїв 1 і 2 з поганим положенням
нижньої кінцівки
• невідповідність критеріям для класу 3
• виконання плавного слаломного бігу з флорбольною
палицею та м'ячем
• проходження безпотокового слаломного бігу з
флорбольною палицею та м'ячем
• виконання плавної слаломної ходьби з флорбольною
палицею та м'ячем
• невідповідність критеріям для класу 3

3
4
1

подвійний хід

2

3
4
1
маніпуляція
з флорболом

2
3
4

Таблиця ефективності
Хлопці!
Дисципліна

1

6-й рік
2

Біг на 60 м

10,6 і нижче

10,7 - 11,5

11,6 - 12,6

12,7 і більше

біг на 1 000 м

4:55 або
менше
7:10 або
менше
315 і більше

4:56 - 5:26

5:27 - 6:03

7:11 - 8:25

8:26 - 9:00

6:04 або
більше
9:01 і більше

314 - 271

270 - 219

30 і більше

29 - 23

22 - 16

піде вгору
70 і більше

піднімається
на 2/3
69 - 60

піднімається
на 1/3
59 - 50

218 або
менше
15 років і
молодше
не
підніметься
49 і молодше

Дисципліна

1

7-й рік
2

3

4

Біг на 60 м

10.4 і нижче

10,5 - 11,2

11,3 - 12,2

12,3 і більше

Біг на 1 500 м
стрибки в
довжину
кидання
м'яча
лазіння по
жердині
стрибки на
скакалці 1 хв
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4:40 або
менше
6:55 або
менше
330 і більше

4:41 - 5:11

5:12 - 5:48

5: 49 і старше

6:56 - 7:45

7:46 - 8:30

8:31 і більше

329 - 280

279 - 230

32 і старше

31 - 25

24 - 18

піде вгору
80 і більше

піднімається
на 2/3
79 - 70

піднімається
на 1/3
69 - 60

229 або
менше
17 років і
молодше
не
підніметься
59 років і
молодше

Дисципліна

1

8-й рік
2

3

4

Біг на 60 м

9,8 або менше

9,9 - 10,9

11,0 - 11,9

12,0 і більше

біг на 1 000 м

4:30 або
менше
6:40 або
менше
360 і більше

4:31 - 5:01

5:02 - 5:38

5:39 і більше

6:41 - 7:15

7:16 - 8:00

8:01 і більше

359 - 310

309 - 260

28 років і
старше
піде вгору

27 - 22

21 - 16

підйоми2/3

90 і більше

89 - 80

піднімається
на 1/3
79 - 70

259 або
менше
15 років і
молодше
не
підніметься
69 і молодше

Дисципліна

1

9-й рік
2

3

4

Біг на 60 м

9,4 або менше

9,5 - 10,4

10,5 - 11,3

11,4 і більше

біг на 1 000 м

4:15 або
менше
6:25 або
менше
ще 380

4:16 - 4:46

4:47 - 5:23

6:26 - 6:45

6:46 - 7:30

5:24 або
більше
7:31 і пізніше

379 - 330

329 - 270

30 і більше

29 - 24

23 - 18

піде вгору

піднімається
на 2/3
99 - 90

піднімається
на 1/3
89 - 80

біг на 1 000 м
Біг на 1 500 м
стрибки в
довжину
метання
м'яча
лазіння по
жердині
стрибки на
скакалці 1 хв

Біг на 1 500 м
стрибки в
довжину
кидання
гранати
лазіння по
жердині
стрибки на
скакалці 1 хв

Біг на 1 500 м
стрибки в
довжину
кидання
гранати
лазіння по
жердині
стрибки на
скакалці 1 хв

100 і більше

269 або
менше
17 років і
молодше
не
підніметься
79 років і
молодше

Дівчата
Дисципліна

1

6-й рік
2
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Біг на 60 м

10,8 і нижче

10,9 - 11,7

11,8 - 12,7

12,8 і більше

Біг на 600 м

2:40 або
менше
4:00 або
менше
300 і більше

2:41 - 2:55

2:56 - 3:20

3:21 і більше

4:01 - 4:19

4:20 - 4:40

4:41 і більше

299 - 250

249 - 205

21 рік і
старше
підйоми

20 - 14

13 - 10

204 або
менше
9 або менше

60 і більше

піднімається
на 2/3
59 - 50

піднімається
на 1/3
49 - 40

не
підніметься
39 років і
молодше

Дисципліна

1

7-й рік
2

3

4

Біг на 60 м

10,6 і нижче

10,7 - 11,5

11,6 - 12,9

Біг на 600 м

2:35 або
менше
3:50 або
менше
320 і більше

2:36 - 2:55

2:56 - 3:15

3:51 - 4:09

4:10 - 4:30

13 років і
старше
3:16 або
більше
4:31 і більше

319 - 270

269 - 225

224 і менше

25 років і
старше
піде вгору

24 - 18

17 - 12

70 і більше

піднімається
на 2/3
69 - 60

піднімається
на 1/3
59 - 50

11 років і
молодше
не
підніметься
49 і молодше

Дисципліна

1

8-й рік
2

3

4

Біг на 60 м

10,1 і менше

10,2 - 11,1

11,2 - 12,3

12,4 і більше

біг на 1 000 м

4:50 або
менше
7:20 або
менше
340 і більше

4:51 - 5:21

5:22 - 5:58

5:59 і більше

7:21 - 8:05

8:06 - 8:30

8:31 і більше

339 - 290

289 - 245

28 років і
старше
піде вгору

27 - 21

20 - 16

80 і більше

піднімається
на 2/3
79 - 70

піднімається
на 1/3
69 - 60

244 або
менше
15 років і
молодше
не
підніметься
59 років і
молодше

1

9-й рік
2

3

Біг на 800 м
стрибки в
довжину
метання
м'яча
лазіння по
жердині
стрибки на
скакалці 1 хв

Біг на 800 м
стрибки в
довжину
метання
м'яча
лазіння по
жердині
стрибки на
скакалці 1 хв

Біг на 1 500 м
стрибки в
довжину
метання
м'яча
лазіння по
жердині
стрибки на
скакалці 1 хв
Дисципліна
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Біг на 60 м

9,9 і нижче

10,0 - 10,9

11,0 - 11,9

12,0 і більше

біг на 1 000 м

4:40 або
менше
7:10 або
менше
360 і більше

4:41 - 5:11

5:12 - 5:48

5:49 і більше

7:11 - 7:55

7:56 - 8:20

8:21 і більше

359 - 310

309 - 265

264 і менше

31 рік і
старше
піде вгору

30 - 23

22 - 18

піднімається
на 2/3
89 - 80

піднімається
на 1/3
79 - 70

17 років і
молодше
не
підніметься
69 і молодше

Біг на 1 500 м
стрибки в
довжину
метання
м'яча
лазіння по
жердині
стрибки на
скакалці 1 хв

90 і більше

6. рівні оцінки поведінки
Поведінка учня в школі та на заходах, організованих школою, оцінюється в табелі успішності,
якщо використовується класифікація:
 1 - дуже добре,
 2 - задовільно,
 3 - незадовільно.
Критерії для кожного рівня класифікації поведінки є наступними:
Оцінка 1 (дуже добре)

Учень свідомо дотримується правил поведінки та положень шкільного
розпорядку. Дрібні правопорушення скоюються епізодично. Проте
учень відкритий до педагогічного втручання та намагається
виправляти свої помилки.

Оцінка 2 (задовільно)

Поведінка учня суперечить правилам поведінки та положенням статуту
школи. Студент має від 17 до 24 годин пропусків без поважних
причин. Учень вчиняє серйозне правопорушення проти правил
належної поведінки або чинних шкільних правил, або неодноразово
вчиняє незначні правопорушення. Як правило, незважаючи на вже
застосовані заходи виховного впливу, він вчиняє нові правопорушення,
тим самим зриваючи навчально-виховну діяльність школи. Загрожує
безпеці
здоров'я та безпеку собі та іншим особам.

Оцінка 3 (незадовільно) Поведінка учня в школі різко контрастує з правилами хорошої
поведінки. Має більше 24 годин прогулів без поважних причин. Учень
вчиняє настільки серйозні порушення чинних шкільних правил або
проступки, що навчання, освіта або безпека та здоров'я інших людей
опиняються
під
серйозною
загрозою.
Умисно зриває навчально-виховну діяльність школи у грубій формі.
Незважаючи на вже застосовані заходи виховного впливу, продовжує
вчиняти особливо тяжкі злочини.

7. Загальна оцінка учня в табелі успішності
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При оцінюванні учня на I рівні використовується цифра для фіксації рівня оцінки, а на II рівні словесне позначення рівня оцінки.
Загальна оцінка учня виражається у вигляді балів у табелі успішності:
 Здано з відзнакою
 Процвітав(ла)
 Не вдалося
 Не оцінено
Студент оцінюється за балами:
Здав на відмінно, якщо в табелі успішності немає оцінок нижче 2 - похвально з жодного з
обов'язкових предметів шкільної програми, середній бал з предметів шкільної програми не вище
1,5, а поведінка оцінюється як дуже добра. У разі використання вербального оцінювання або
поєднання вербального оцінювання та класифікації школа дотримується правил оцінювання учнів,
викладених у цьому Положенні.
Він вважається таким, що склав, якщо з жодного з обов'язкових предметів, передбачених
освітньою програмою, не отримав у табелі успішності оцінку "5 - недостатньо" або еквівалентну їй
словесну оцінку.
Неатестованим вважається учень, який з одного з обов'язкових предметів, передбачених
шкільною освітньою програмою, отримав у табелі успішності оцінку 5 - недостатньо або
відповідну усну оцінку.
Не виставляється, якщо учень не може бути атестований з жодного з обов'язкових предметів за
підсумками першого семестру або якщо він не атестований з нього за підсумками другого
семестру.
Результати роботи в об'єднаннях за інтересами, організованих школою, оцінюються в табелі
успішності, якщо використовується класифікація:
 Успішно спрацювали
 Працювали

IV. Принципи використання вербального оцінювання відповідно до
розділу 15(2) Декрету № 48/2005 Coll. про початкову освіту,
включаючи попередньо визначені критерії
1. Рішення про вербальну оцінку результатів навчання учня в табелі успішності приймає
директор школи за погодженням зі шкільною радою (§51 ч. 2 561/2004 Зб. законів).
2. Класний керівник за погодженням з учителями інших предметів переводить вербальну оцінку
в бали або бали в вербальну оцінку в разі переведення учня до навчального закладу, в якому
здійснюється оцінювання за іншою системою, на вимогу цього навчального закладу або
законного представника учня.
3. Якщо учень оцінений вербально, класний керівник за погодженням з учителями інших
предметів переводить вербальну оцінку в класифікацію для цілей вступу до середніх
навчальних закладів.
4. Для учня з порушенням психофізичного розвитку директор школи приймає рішення про
застосування вербального оцінювання на підставі письмової заяви законного представника
учня.
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5. Результати навчання учня з окремих обов'язкових і факультативних предметів, передбачених
освітньою програмою школи, а також поведінка учня в школі і на заходах, організованих
школою, описуються в разі використання вербального оцінювання таким чином, щоб було
зрозуміло, якого рівня освіти досяг учень, зокрема, у співвідношенні з очікуваними
результатами, сформульованими в навчальних програмах окремих предметів освітньої
програми школи, з освітніми та особистісними здібностями учня, а також з віком учня.
Вербальне оцінювання включає оцінювання результатів навчання учня в міру їхнього
розвитку, оцінювання старанності учня та його підходу до навчання, а також контекстів, які
впливають на його/її успішність, і вказівку на майбутній розвиток учня. Він також містить
обґрунтування оцінки та рекомендації щодо запобігання та подолання будь-яких невдач учня.

V. Принципи визначення загального балу учня в табелі успішності
при застосуванні вербального оцінювання
або поєднання вербальної оцінки та класифікації
Принципи переведення вербальних оцінок у класифікацію або класифікації у вербальні оцінки для
визначення загальної оцінки учня в табелі успішності:

Вигода
Опанування навчальної програми
1 - відмінно
безпечно обробляє
2 - похвальний контроль
3 - добре
в основному під контролем
4 - достатній контролюється зі значними прогалинами
5 - недостатній контроль
Рівень мислення
1 - відмінно
швидкий, кмітливий, добре розуміє контекст
2 - заслуговує на похвалу - розглядає загальну суму окремо
3 - добре
менша незалежність у мисленні
4 - достатній незалежне мислення
5 - недостатня кількість неправильних відповідей навіть на навідні запитання
Рівень вираження
1 - відмінно
лаконічний і достатньо точний
2 - похвальнийдосить
влучний
3 - добре
недостатньо точно висловлює думки
4 - достатній висловлює думки зі значними труднощами
5 - недостатні та неправильні відповіді на навідні запитання
Загальне застосування знань, вирішення завдань, помилки, яких припустився студент
1 - відмінно використовує
знання, надійні та усвідомлені навички, працює самостійно,
точно і впевнено
2 - похвально - вміє
застосовувати знання та навички при вирішенні поставлених
завдань, допускає лише незначні помилки
3 - добре розв'язує завдання з допомогою вчителя і з цією допомогою легко долає труднощі
та усуває помилки
4 - достатній припускається суттєвих помилок, нелегко їх долає
5недостатній - не може виконати практичні завдання навіть з допомогою
Досьє та інтерес до навчання
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1 - відмінно
активний, навчається сумлінно та з інтересом
2 - похвально сумлінно навчається
3 - добре
не потребує особливого стимулювання до навчання та роботи
4 - достатній низький інтерес до навчання, потребує постійного стимулювання
5 - Недостатня допомога та стимули для навчання ще не є ефективними

Поведінка
1 - дуже добреУчень
свідомо дотримується правил поведінки та положень внутрішнього
розпорядку
школи.
Дрібні правопорушення скоюються епізодично. Проте учень відкритий до
виховного впливу і намагається виправляти свої помилки.
2 - задовільноПоведінка учня суперечить правилам поведінки та положенням внутрішнього
розпорядку школи. Учень має від 17 до 24 годин пропусків без поважних
причин. Учень скоїв серйозне правопорушення проти правил належної
поведінки
або
чинних
шкільних
правил,
або неодноразово вчиняє незначні правопорушення. Як правило, незважаючи
на вже застосовані заходи виховного впливу, він вчиняє нові
правопорушення, тим самим зриваючи навчально-виховну діяльність школи.
Ставить під загрозу безпеку і здоров'я себе або інших осіб.
3 - незадовільноПоведінка
учня в школі різко контрастує з правилами хорошої поведінки.
Має більше 24 годин прогулів без поважних причин. Він/вона вчиняє
настільки серйозні порушення чинних шкільних правил або проступки, що
навчання, освіта або безпека і здоров'я інших людей опиняються під
серйозною
загрозою.
Умисно
зриває
грубо порушували навчально-виховний процес у школі. Незважаючи на вже
застосовані заходи виховного впливу, продовжує вчиняти особливо тяжкі
злочини.

VI. Методика отримання даних оцінки
a) Підстави для оцінювання та класифікації результатів навчання і поведінки учня вчитель
отримує в основному за допомогою таких методів, форм і засобів:
 постійним діагностичним спостереженням за учнем,
 Постійний моніторинг успішності та готовності студента до занять,
 різні види іспитів (письмові, усні, графічні, практичні, рухові),
 дидактичні тести,
 письмові контрольні роботи та практичні заняття, передбачені навчальним планом,
 шляхом аналізу результатів діяльності учня,
 консультації з іншими викладачами та іншими фахівцями (ДПП) у разі потреби,
 співбесіди з учнем та законними представниками учня.
Однак загальний принцип такий:

Щотижнева
субсидія суб'єкта

Мінімальна кількість оцінок за чверть (семестр)
предмети з переважанням
Предмети з переважанням
теоретичної спрямованості (ČJaL,
практичної (PC, Cook, In) та
AJ*, NJ, RJ, M, F, Ch, Vla, Z, Pří, PŘ, виховної спрямованості (ČaJS, VkO,
ČaSP, VkZ, VV, HV, TV)
D)
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одна година
1-2 (4)
1 (2)
дві години
2-4 (8)
2 (4)
три години
4-6 (12)
3 (6)
чотири або
6-8 (16)
4 (8)
більше годин
(* Учні 1-го року навчання будуть оцінюватися меншою кількістю балів, ніж у таблиці вище, але
з мінімум 2 балами з предмета "Англійська мова (AJ)" у першому півріччі)
 оцінки отримуються вчителями безперервно впродовж усього атестаційного періоду. Не
допускається проведення усного опитування учнів наприкінці навчального року за
матеріалом,
що
вивчався
протягом
навчального
року.
Виняток становлять знання, необхідні для засвоєння матеріалу, що тестується,
 тестування проводиться в принципі перед класом, індивідуальне тестування після уроків в
аудиторіях не допускається. Виняток можливий лише у випадку діагностованої вади
розвитку,
коли це рекомендовано у висновку психолога,
 Метою тестування є не виявлення прогалин у знаннях студента, а оцінка його знань та
вмінь,
 студент повинен мати достатньо часу для вивчення, практики та набуття досвіду перед
оцінюванням,
 не класифікувати учнів одразу після їх повернення до школи після відсутності більше
одного тижня,
 Учні повинні заповнювати матеріал у зошитах під час відсутності, якщо це єдине джерело
інформації,
 за час відсутності учні повинні засвоїти матеріал в обсязі навчальної програми вчителяпредметника,
 викладач оцінює лише пройдений матеріал, новий матеріал виносить на самостійне
опрацювання
на весь клас не допускається,
 перевіряти знання лише після достатнього відпрацювання матеріалу,
 у період, коли проходить навчання з плавання, учням 2-го та 3-го класів не будуть
проводитися заняття з предмета "Фізична культура",
 якщо учень відсутній протягом тривалого часу (наприклад, тривала відсутність або інші
виняткові обставини) і не вдалося набрати нормативну кількість балів за атестаційний
період
(див. таблицю вище), директор школи вирішує, як класифікувати учня,
 якщо учень не бере активної участі принаймні в 70% занять з предметів з
переважанням практичної (фізкультура, кулінарія, ін.) та освітньої (ЧАЯ, ВКО, ЧАСП,
ВкЗ,
ВВ,
ГВ,
ТБ)
спрямованості,
то
директор
школи
приймає
рішення про спосіб його класифікації.
b) Учитель повідомляє учневі результат кожної класифікації, обґрунтовує класифікацію та вказує
на плюси і мінуси оцінюваних промов, виступів і творів. Після проведення усного опитування
вчитель повинен негайно повідомити учня про результат оцінювання. Викладач повинен
повідомити
про
всі
враховані
оцінки
у загальній класифікації представникам учня, зокрема шляхом записів в учнівському журналі одночасно з повідомленням учням оцінок. Він також використовує в оцінюванні самооцінку
учня.
c) Вчитель розподілятиме письмові контрольні роботи та інші види іспитів рівномірно протягом
навчального року, щоб вони не накопичувалися надмірно в певний час.
d) Учитель повинен повідомити учня щонайменше за 3 дні до дати проведення
диференційованого письмового іспиту, тривалість якого перевищує 25 хвилин. Викладачі
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e)

f)

g)

h)

i)

консультують
екзаменаційні
роботи
на
предметних
комісіях,
щоб,
щоб вони не накопичувалися в один тиждень. Учні можуть складати лише один іспит
вищезазначеного характеру в один день. На рівні 1 учні можуть писати письмові контрольні
роботи
з
математики,
чеської
мови
та
інших
предметів.
Література та англійська мова з максимальною тривалістю 30 хвилин. На рівні 2 учні можуть
писати щоквартальні письмові роботи з математики, чеської мови і літератури та іноземної
мови
4
рази
на
рік.
без обмеження часу.
Вчитель зобов'язаний вести постійний облік кожної класифікації учня у переконливій формі,
щоб він завжди міг довести правильність загальної класифікації учня та спосіб отримання
оцінок (усний іспит, письмовий...). У разі тривалої відсутності або припинення трудових
відносин протягом періоду класифікації викладач передає звіт про класифікацію викладачеві,
який його заміщує.
Вчитель предмета забезпечить внесення оцінок до шкільної інформаційної системи,
де також фіксуються застосовані заходи виховного впливу та інші дані про поведінку учня,
його трудову активність та діяльність у школі.
У разі визначення рівня навчальних досягнень учня на підставі письмових або графічних робіт
педагогічні працівники на власний розсуд видають ці роботи учням або зберігають їх протягом
строку, протягом якого визначено рівень навчальних досягнень учня або протягом якого
законні представники учня можуть його оскаржити, тобто протягом усього навчального року,
включаючи основні канікули, а для учнів, яким надано відстрочку у визначенні рівня
навчальних досягнень або проведення корекційних іспитів, - до 30 жовтня наступного за
навчальним роком. Виправлені письмові роботи повинні бути надані всім учням і, на вимогу
школи, законним представникам.
Класні керівники (або вихователь-методист чи вчитель-дефектолог) зобов'язані ознайомити
інших педагогічних працівників з рекомендаціями психологічних обстежень, які мають
відношення
до
методу
оцінювання
Деталі нових іспитів включаються до звітів класних керівників (або радника з виховної роботи)
до Ради з питань освіти.
Вищезазначений метод отримання основи для оцінювання може бути відповідним чином
адаптований під час дистанційного навчання.

VII. Деталі проведення комісійних та корегуючих експертиз
1. проведення пусконалагоджувальних робіт
(§ 22 № 48/2005 Coll.)
a) Комісійна експертиза проводиться у разі:
 якщо законний представник учня має сумніви щодо правильності виставлення оцінки за
підсумками першого або другого семестру.
b) Комісію для проведення атестації призначає директор школи, а якщо директор школи є
викладачем предмета, то комісію призначає регіональний орган управління освітою.
c) До складу Комісії входять три члени:
 Головуючий, яким є директор школи або уповноважений ним педагог, або у разі,
якщо директор школи є викладачем відповідного предмета, інший педагогічний працівник
школи, призначений регіональним органом влади,
 вчитель, який проводить екзамен, який є вчителем предмета в класі, в якому навчається
учень, або інший вчитель цього предмета,
 голова, який є іншим викладачем предмета або предмета тієї ж освітньої галузі
d) Результат експертизи більше не може бути оскаржений шляхом подання нової заявки на
проведення експертизи. Результат експертизи визначається шляхом голосування на засіданні
Колегії. Результат іспиту виражається у вигляді прохідного балу. Директор школи у наочній
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e)

f)

g)
h)
i)

формі доводить результати перевірки до відома учня та законного представника учня. У разі
зміни оцінки в кінці першого або другого семестру учневі видається новий табель успішності.
Про проведення іспиту складається протокол, який стає частиною документації навчального
закладу. Відповідальність за правильність заповнення протоколу несе голова комісії, протокол
підписують всі члени комісії.
Учень може складати іспит лише з одного предмета в один день. Якщо з поважних причин
неможливо провести іспит учня у визначену дату, орган, що призначає іспит, встановлює
альтернативну дату проведення іспиту.
Конкретний зміст та обсяг іспиту визначається директором школи відповідно до освітньої
програми школи. Комісійний іспит складається з письмової та усної частин.
Складання іспиту не повинно перешкоджати можливості складання виправного іспиту.
Класний керівник робить відмітку в особовій справі учня про складені іспити, виставляє
загальну оцінку і видає учневі табель успішності з датою останнього іспиту.

2. Корекційне обстеження
a) Проводяться виправні іспити (§23, п. 1 Декрету 48/2005 Зб. законів; §53 Закону 561/2004 Зб.
законів):
 Учні, які мають не більше двох незадовільних оцінок з обов'язкових предметів і не залишилися
на другий рік на цьому рівні початкової школи,
 учні дев'ятих класів, які за підсумками другого семестру не склали не більше двох обов'язкових
предметів.
 учні не складають повторні екзамени, якщо вони не склали екзамен з предмета з переважним
освітнім спрямуванням.
b) Повторні іспити проводяться не пізніше закінчення відповідного навчального року, тобто до 31
серпня.
Дату проведення перескладання іспитів та консультацій учнів з відповідними педагогічними
працівниками визначить директор школи на червневій педагогічній раді. Учень може складати
лише один іспит з макіяжу в один день. Повторні іспити складаються комісійно. Конкретний
зміст та обсяг іспиту визначається директором школи відповідно до освітньої програми школи.
Корекційний
іспит
може
бути
письмовим,
усним
або
або комбіновані.
c) Студент, який не склав перескладання або не з'явився на перескладання, вважається таким, що
не склав іспит. За наявності поважних причин директор школи може призначити учневі іншу
дату перескладання ДПА не пізніше 15 вересня наступного навчального року. Тим часом учень
переводиться до наступного старшого класу або, у разі необхідності, знову до 9 класу.
d) Учневі, який складав перескладання, дата останнього перескладання виставляється у термін,
зазначений у табелі успішності.
e) У документацію учня, який складає перескладання, класний керівник заносить дату
проведення перескладання, предмет, з якого проводиться перескладання, та отриману оцінку
або інформацію про неявку учня на перескладання, внаслідок чого оцінка з цього предмета є
недостатньою.

VIII. Методика оцінювання учнів з особливими освітніми потребами
та обдарованих учнів
a) Метод оцінки та класифікації учня базується на знанні симптомів інвалідності та
застосовується
з усіх предметів, в яких проявляється інвалідність учня, та на обох рівнях початкової школи.
b) При оцінюванні та класифікації учнів педагогічні працівники акцентують увагу на
мотиваційному компоненті оцінки, оцінюючи явища, які учень опанував. Рекомендується
використовувати різні форми оцінювання, наприклад, бали, рейтинги помилок тощо.
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c) Рекомендується надавати перевагу більш широкому словесному оцінюванню при класифікації
учнів. Метод оцінювання обговорюється класним керівником та консультантом з виховної
роботи (або спеціальним педагогом) з іншими вчителями та керується рекомендаціями ПНП
або ППК.
d) Класний керівник у відповідний спосіб доводить до відома інших учнів класу сутність
індивідуального підходу та метод оцінювання і класифікації учня.

Панотець. Яна Сатинська
В Челадній 26. 8.
2022
Директор школи
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