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Про стан органiзацiТ корегувального навчання
в закладах загалънот середньоi освiти
м. Запорiжжя у Bepecнi 2020 року

На виконання наказу департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoi ради
вiд 13.08.2020 J\b 182р кПро пiдготовку закладiв загальноТ середньоТ освiти
м. Запорiжжя до органiзованого початку 202012021 навчальноt,о року на перiод
карантину) та наказу департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради
вiд 2З.09.2020 J\9 254р кПро проведення корегувального навчання)),

рекомендацiй департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради
кПро пррядок органiзацii роботи закладiв загzlльноi середньоi освiти
м. Запорiжжя у 2020-202\ н.р), на пiдставi вивчення стану роботи закладiв
загальноТ середньоI освiти MicTa щодо органiзацiТ та проведення корегувального
навчання у BepecHi 2020 року, з урахуванням результатiв корегувального
навчаннrI

НАКАЗУ}о:

1. Начальникам територiальних вiддiлiв освiти:
1.1 створювати умови для забезпечення якостi освiти на вiдповiдtlих

територiях;
1,2 спвияти створенню системи методичного супроводження корегувального

навчан}uI, органiзацiТ освiтнього процесу з використанням технологiй
дистанцiйного навчання.
2. Керiвникам закладiв загальноТ середньоТ освiти MicTa:

2,| забезпечити дiсве функцiонування внутрiшньоi системи забезпечення
якостi освiти, в Tolvty числi механiзмiв забезпечення академiчноТ доброчест-тостi;

впродовж 202012021 н.р.
2.2 органiзувати за потребою та з урахуванням специфiки навчальних

предметiв, змiсту тем, що вивчаються у 20201202| н,р., iнтеграцiю навчального
матерiалу, що пiдлягав повторенню (вивчався пiд час запроваджеIIFIя
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технологiй дистанцiйного навчання), в змiст навчального матерiалу поточного

року для формування визначених державними стандартами компетентнOстей,
особливу увагу звернувши на piBeнb засвосння програмового матерiалу учнями-
випускниками 4-х,9-х, 1 l -х класiв;

впродовж I семестру 202012021 н,р.

2.З активiзувати впровадження проектноi дiяльностi учнiв з навчальних
предметiв, спрямовану на практичну роботу, яка пiд час пiдготовки проектiв
вмiщус необхiдне повторення ранiше вивченого навчаJIьного матерiалу;

t впродовж 202012021 n.p.

2.4 створювати умови для застосовування вчителями сучасних iHcTpyMeHTiB
органiзацiТ повторення вивченого матерiалу;

впродовж 202012021 
".р.2,5 забезпечити наявнiсть необхiдних pecypciB для органiзацii освiтнього

процесу в дистанцiйному режимi, в тому числi для самостiйноi роботи
здобувачiв освiти;

впродов}к 202012021 
".р.2.6 продовжити роботу щодо створення ефективноi системи монiторингу

рiвня навчальних досягнень yrHiB, в тому числi шляхом впровадження
портфолiо як iHcTpyMeHTa формувального оцiнювання навчальних досягнень
учнiв; t

впродовж 202012021 н.р,
2,7 використовувати сучаснi iнструменти для здiйснення ефективного

управлiння закладом освiти для забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi.
впродовж 202012021 r,.p.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора
департаменту - начальника управлiння з питань розвитку освiти
BiTKoBcbKy Н.В.

,Щиректор департаменту С.Ю. Романчук


