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Інструкція
з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів
ВИТЯГ
3. Оцінювання навчальних досягнень учнів
При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що
підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної
атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.
Тематична оцінка не підлягає коригуванню.
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому
мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета
протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.
У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх
замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового
оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника
загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання,
у якій мотивують причину та необхідність його проведення.
Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія у
складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови
методичного об'єднання, вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також
затверджується графік проведення оцінювання. Коригування семестрового оцінювання
проводиться не пізніше п'яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи
інших поважних причин термін може бути подовжено.
Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного
об'єднання і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати
зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій
формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.
На голову комісії покладається відповідальність за об'єктивність оцінювання та
дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та
складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова
оцінка не може бути нижчою за семестрову.
Підвищення семестрової оцінки учнями:


9-х класів - не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;



10-11(12)-х класів - не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою „За
особливі успіхи у навчанні" та срібною „За успіхи у навчанні" медалями.
Річне оцінювання здійснюється
семестрових оцінок.
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Річна оцінка коригуванню не підлягає.
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