
Навчальний заклад – Початкова школа м. Градиште 

 Машинний опис (Перекладач Google). 

 

Školní řád – Základní škola Hradištko 

Strojový opis (Google Překladač). 

 

І. Права та обов'язки учнів 

А) Учні мають право: 

1. На освіту та шкільні послуги відповідно до встановлених стандартів. 

2. Для отримання інформації про хід і результати вашого навчання. 

3. Висловлюватися відповідним чином щодо всіх рішень, що стосуються суттєвих питань їхньої 

освіти, при цьому їхнім висловлюванням слід приділяти увагу відповідно до їх віку та рівня 

розвитку. 

4. На інформаційно-консультативну допомогу школи або шкільної консультації з питань, 

пов'язаних з освітою згідно з Законом про освіту. 

5. Створювати в школі органи учнівського та студентського самоврядування, обирати і бути 

обраними до них, працювати в них і через них контактувати з директором школи чи шкільною 

радою, з тим розумінням, що директор школи чи шкільна рада зобов'язана думками і заявами 

цих органів самоврядування та обґрунтовує свою позицію щодо них. 

 

 

B) Учні мають обов’язки: 

1. Регулярно відвідувати школу або навчальні заклади та здобувати належну освіту, навіть під 

час дистанційного навчання. 

2. Дотримуватися шкільних правил, шкільних і установчих правил охорони здоров’я та техніки 

безпеки, з якими вони були ознайомлені. 

3. Виконувати вказівки педагогічного та непедагогічного персоналу шкіл і шкільних закладів, 

видані відповідно до правових норм і правил шкільного розпорядку. 

4. Бережіть своє здоров’я та здоров’я своїх однокласників. 

5. Дотримуватись суворої заборони носіння, зберігання, розповсюдження та зловживання 

речовинами, що викликають залежність, на території школи. 

6. Суворо дотримуватись заборони на носіння, зберігання та поширення зброї. 

7. Дбайливо ставитися до шкільного майна, свого, або своїх однокласників. 

8. Брати участь у всіх обов’язкових шкільних заходах. 



9. Не втручатися в безпосередню педагогічну діяльність з порушенням правових норм і 

зберігати право педагогічних працівників на об’єктивну оцінку їх педагогічної діяльності. 

 

II. Основні права та обов'язки законних представників дітей та неповнолітніх учнів 

А) Законні представники учнів мають такі права: 

1. Вільний вибір школи для вашої дитини. 

2. Інформація про успішність навчання дитини в школі. 

3. Інформація про школу згідно Закону 106/1999 Зб. про вільний доступ до інформації 

4. Право на освіту мовою національної меншини на умовах, визначених § 14 Закону про освіту. 

5. На інформаційно-консультативну допомогу школи або шкільної консультації з питань, 

пов'язаних з освітою згідно з Законом про освіту. 

6. Що стосується учнів з особливими освітніми потребами, то вони мають право на освіту, зміст, 

форми і методи якої відповідають їхнім освітнім потребам і можливостям, на створення 

необхідних умов, що уможливлюють цю освіту, та на консультаційну допомогу школи та 

шкільної консультативної установи, голосувати та бути обраним до шкільної ради. 

7. Коментувати всі рішення щодо істотних питань навчання учня. 

8. Вимагати проведення виправного або комісійного огляду учня. 

9. За гідну поведінку всіх працівників школи. 

10. У виняткових ситуаціях вони мають право брати участь в уроці чи іншому шкільному заході, 

особливо з метою контролю за роботою власної дитини, якщо це в інтересах дитини, після 

попереднього узгодження з учителем і за попередньо встановленими правилами, особливо 

щодо безпеки та захисту особистих даних інших учнів, і лише за згодою директора школи. 

11. Обирати та бути обраним до ради школи. 

 

B) Законні представники учнів мають такі обов’язки: 

1. Переконайтеся, що дитина та учень належним чином відвідують школу або шкільний заклад. 

2. На запрошення директора школи, шкільного закладу особисто брати участь в обговоренні 

серйозних питань, пов'язаних з вихованням і навчанням дитини, учня. 

3. Повідомляти школу та навчальні заклади про зміну медичної працездатності, проблеми зі 

здоров'ям дитини чи учня чи інші серйозні факти, які можуть вплинути на хід навчання. 

4. Документально оформити причини відсутності дитини на заняттях відповідно до умов, 

визначених цими розпорядками школи, протягом 3 календарних днів з початку відсутності 

учня. 

5. Повідомляти школу та шкільну установу про дані згідно з § 28, параграфи 2 і 3 (Шкільний 

реєстр) та інші дані, які мають важливе значення для перебігу навчання або безпеки дитини та 

учня, а також про зміни цих даних. 



6. Відшкодувати шкоду, завдану дитиною неадекватною поведінкою або умисним знищенням 

шкільного майна. 

7. Дбати про охайність своєї дитини, чистоту її волосся, а також зобов'язані повідомити школу 

про появу вошей у дитини. 

8. Піклуйтесь про здоров’я дитини та повідомляйте школу, якщо у дитини виникне інфекційне 

захворювання, або воші. 

9. Не залишатися без потреби в приміщенні школи без відома працівників школи поза часом, 

необхідним для супроводу учнів до школи чи шкільних приміщень і назад. 

10. Дотримуватися шкільного розпорядку та поважати інші правила внутрішнього розпорядку 

школи на території школи та виконувати вказівки працівників школи. Перелік нормативних 

документів додається до положення про школу. 

11. Не втручатися в безпосередню педагогічну діяльність з порушенням норм законодавства та 

зберігати право педагогічних працівників на об’єктивну оцінку своєї педагогічної діяльності. 

 

 

III. Робота та внутрішній режим школи 

 

A) Шкільна інформаційна система (Edookit) 

1. З метою контролю за ходом і результатами навчання учня у школі функціонує дошкільний 

заклад 

 

минулорічна інформаційна система Edookit. 

2. Edookit використовується для спілкування між школою, законними представниками та 

учнями, реєстрації та моніторингу прогресу навчання та оцінювання учнів, реєстрації 

відвідування учнями та пропусків, включаючи можливість вибачити їх (зазначення причин), 

планування школи та позакласні заходи та інші подібні заходи, це електронний додаток для 

організації навчання та пов’язаних з ним розпорядків, у тому числі завдання домашніх завдань, 

самостійної та іншої роботи. 

3. Школа також використовує Edookit як систему для ведення шкільного журналу, запису 

обов'язкових даних, пов'язаних з навчанням учнів та відвідуванням школи, ведення аркушів 

каталогу на час занять. 

4. Для учнів 3-го класу це основний і вирішальний інформаційний канал для фіксації 

класифікаційних і виховних заходів. Для учнів 1-2 класів класифікація проводиться переважно в 

паперовій формі (так звані зошити або учнівські книжки). 

5. Інформація в Edookit є обов'язковою. 

6. Кожен законний представник, учень та працівник школи має електронний кабінет зі своїми 

індивідуальними даними доступу. 



7. Якщо батьки не мають доступу до Інтернету (і, отже, Edookita), вони можуть запросити 

виклад інформації. 

8. Доступ до Edookit через веб-сайт школи, або через веб-інтерфейс: 

https://zshradistko.edookit.net/user/login 

9. Додаткова інформація та допомога щодо функцій Edookit: https://zshradistko.cz/rodice-

zaci/edookit/ 

10. Edookit використовується для нормального спілкування, або вираження законних 

представників. Edookit не використовується для обробки скарг. 

Б) Відвідування школи 

1. Учні зобов’язані регулярно та своєчасно приходити до школи відповідно до розкладу занять. 

Участь у викладанні факультативних предметів є обов’язковою для зареєстрованих учнів. 

2. Учні заходять до будівлі школи після її відкриття о 7.40 під наглядом вчителя-наглядача. Учні 

приходять до школи не пізніше 7.55. Після приходу до школи учні готують все необхідне для 

уроків. 

3. Студенти, які запізнилися, вибачаються, або подає письмові вибачення від в.о. представників. 

4. У разі травми чи хвороби учня працівник школи забезпечує інформування законних 

представників учня, передачу учня або його лікування. У разі більш серйозного випадку він 

негайно інформує директора школи. 

5. Самовільне залишення школи до закінчення занять вважається грубим порушенням 

шкільного розпорядку. 

6. Перебування учнів у школі дозволяється в обсязі, визначеному розкладом навчання та 

внутрішнім режимом школи, або інший регламент. 

7. Учням дозволяється залишатися в школі під час проведення інших заходів, для участі в яких 

вони належним чином зареєстровані (як правило, це гуртки). 

 

В) Виправдання відсутності учнів 

1. Відсутність занять за поважними сімейними обставинами або за станом здоров’я 

виправдовується батьками, повідомивши про це школу не пізніше 3 календарних днів після 

початку пропуску. 

2. Неявка виправдовується лише законним представником, або інша уповноважена особа. 

3. Відсутність виправдовується законним представником за допомогою Edookit - за допомогою 

розділу «Присутність» (Відсутність, Повідомлення про відсутність), повідомлення в Edookit або 

письмове повідомлення. 

4. Будь-яка відсутність понад 2 тижні узгоджується (згідно з пунктом 1) законним 

представником з класним керівником, враховуючи інтерес дитини через пропуски навчання та 

визначаючи план заміни. 

5. Звільнення учня під час уроків, групових заходів та інших шкільних заходів поза вказаним 

часом здійснюється лише на підставі повідомлення, надісланого заздалегідь через Edookit, або 



письмового звернення законного представника. Або законний представник може забрати учня 

зі школи особисто. Повідомлення, отримані після 7:20 ранку, можуть не розглядатися для 

публікації в той же день. 

6. Звільненням учня з 1 уроку займається конкретний вчитель, в інших випадках класний 

керівник і вчитель (бажано паралельно з повідомленням в Edookit). 

7. У виправданих випадках, як правило, більших пропусків учня, батьки повинні надати докази 

причин відсутності учня (як правило, довідку від лікаря тощо) на запит для підтвердження. 

8. Прогул без поважних причин вважається прогулом. Прогул може бути кваліфікований як 

проступок або кримінальний злочин за створення небезпеки для виховання дитини. 

9. Прогул вирішується із законним представником, органом соціально-правового захисту дітей 

або інші правоохоронні органи. 

10. Прогул без уважних причин протягом 10 уроків. години бажано обговорювати з законним 

представником. У разі повторних пропусків і більше 10 годин без поважних причин, це 

вирішується скликаною комісією, протягом 25 годин або з іншими органами захисту дітей та 

молоді тощо. Процедури регулюються методичними вказівками. 

 

Г) Поведінка учня 

1. Учні дотримуються принципів ввічливої та культурної поведінки по відношенню до всіх 

працівників школи та однокласників, не вживають грубих і нецензурних слів. 

2. Учень суворо дотримується розпоряджень педагогічного та оперативного персоналу школи. 

3. Учні утримують своє місце та довкола в чистоті та порядку. 

4. Учні не порушують хід навчання неадекватною поведінкою та діяльністю, що не відповідає 

шкільному розпорядку. 

5. Вони використовують перерви для відпочинку та підготовки до наступного уроку. годину, або 

перехід між окремими частинами школи. 

6. Учні дбайливо ставляться до підручників, шкільного майна. 

7. Учні не маніпулюють електроприладами, вимикачами та вікнами. Вони не маніпулюють 

розподілом електроенергії, о 

 

елементи керування нагріванням, система безпеки чи інше шкільне обладнання. 

8. Учні ведуться так, щоб зберегти своє здоров'я та здоров'я інших учасників навчального 

процесу, не завдавати шкоди оточуючим. 

9. Особливо грубим порушенням правил шкільного розпорядку є груба та образлива поведінка, 

лайка та нанесення шкоди учням і працівникам школи. 

10. За гарне представлення школи на позачергових чи позакласних заходах директор може 

нагородити особливою подякою. 

 



Д) Внутрішній режим школи 

1. Початок занять о 8:00. Виняткові заняття можуть починатися не раніше 7:00. год Навчання 

відбувається згідно розкладу часу (розкладу занять). Порядок і час уроків надаються учням 

спеціально в Edookit. Розклад вивішується в аудиторії, або в шкільному коридорі. 

2. Урок починається і закінчується інструктажем учителя, який орієнтується на шкільний 

дзвоник або годинник, що є в кожному класі. Заняття триває 45 хвилин. 

3. Будівля школи відкривається для учнів о 7.40, учні приходять до школи не пізніше 7.55. Учні 

залишають будівлю після закінчення занять, після обіду, після закінчення перебування в 

шкільному гуртку, після закінчення занять за інтересами, на яких вони зареєстровані. 

4. Перерви між уроками. години тривають 10 хв. З організаційних міркувань перерви можуть 

бути скорочені до 5 хвилин. 

5. Велика перерва триває з 9.40 до 10.00 за гарної погоди учні проводять її у шкільному саду під 

наглядом учителів. 

6. У разі занять у другій половині дня учні мають можливість залишатися під наглядом у 

відведених для цього місцях школи. Зазвичай у спеціально відведеному класі. 

7. Учням забороняється самовільно залишати приміщення школи у визначений розкладом 

занять час, на перервах між заняттями, а також під час можливості залишитися під наглядом до 

післяобіднього заняття. 

8. Заняття за інтересами (гуртки) проводяться у відведених приміщеннях школи. Сімейні учні 

обмінюються керівництвом заходами з учителями відповідно до встановленого розкладу. 

9. Законні представники інформуються про поведінку та користь учнів - їхніх дітей - під час 

консультацій з учителями, під час класних зборів, через учнівську книгу або її еквівалент, або у 

формі електронного спілкування (Edookit) з педагогічним колективом школи. 

10. Школа не несе відповідальності за цінні речі та великі суми грошей, які учні приносять до 

школи, не пов’язані з навчанням. 

11. Користування мобільними телефонами під час уроків дозволяється лише за згодою 

педагогічного колективу з урахуванням можливості використання їх під час уроків. В іншому 

випадку це заборонено. 

12. Забороняється зйомка будь-яких аудіовізуальних зображень за допомогою будь-яких 

пристроїв (це положення не поширюється на ситуації, які обслуговують педагогічну діяльність, 

документування подій та поширення доброго імені школи з дозволу директора школи або 

уповноваженого працівника його). 

13. Публікація аудіовізуальних зображень зі шкільного середовища можлива лише за 

попередньою згодою Акт. представники, працівники школи чи інші особи. Цю згоду можна 

відкликати в будь-який час. 

14. У школі заборонено те, що може завдати шкоди здоров'ю, завдати шкоди здоров'ю або 

загрожувати моральному вихованню учнів. 

15. У школі забороняється пропаганда партій і рухів, спрямованих на ущемлення прав людини. 



16. У школі забороняється рекламувати продукцію, що загрожує здоров'ю та моральному 

вихованню учнів (це стосується й реклами через одяг). 

17. Верхній одяг та взуття учні зберігають у роздягальні. Цінні речі в роздягальні не залишають. 

18. Школа не несе відповідальності за речі, залишені в роздягальні після занять. За запитом учні 

очищають роздягальні. 

19. Про втрату особистих речей учні повинні негайно повідомити куратору, класному керівнику 

або одному з працівників школи, який разом з керівництвом школи вирішує питання щодо 

подальших дій. 

20. Під час занять школа постійно закрита для входу. На вході в школу є табло з дзвінками 

(скляні двері). 

21. Пересування будь-якої особи без належного посвідчення особи та після відповідного 

інструктажу заборонено. 

22. У всіх приміщеннях школи забороняється вживання алкогольних напоїв та вживання будь-

яких інших засобів, що викликають залежність, під час занять і поза ними. 

23. Забороняється палити в усіх приміщеннях школи під час занять і поза ними. 

 

 

F) Робота в інших приміщеннях школи та спосіб переміщення 

1. Робота в усіх приміщеннях школи та поза її межами регулюється цими правилами шкільного 

розпорядку та іншими нормативними актами, оновлений перелік яких є частиною правил 

шкільного розпорядку. В основному це правила експлуатації навчальних кабінетів тощо. 

2. У всіх таких приміщеннях ці шкільні правила застосовуються належним чином. 

3. Учні 1-6 класів приходять до їдальні на обід, як правило, під наглядом учителя, через 

внутрішні приміщення школи або через вхід із саду. 

4. Учасники шкільного гуртка виходять на обід з викладачами через внутрішні приміщення 

школи або через вхід із саду. 

5. Після обіду учні, не зареєстровані в шкільній групі, розходяться самостійно. 

6. Учні 7-9 класів після закінчення занять під наглядом працівника школи проходять до 

роздягальні, потім самостійно виходять зі школи або на обіди до закладу за межами школи. 

7. Робота шкільних їдалень регулюється правилами роботи цих шкільних їдалень. Більше 

інформації у операторів або на сайті школи (розділ Їдальня). 

8. До тренажерного залу TJ Slovan 

 

Учні відвідують Градиште тільки під наглядом педагогічного колективу. Це положення не 

поширюється на діяльність гуртків за інтересами (див. власне положення). 



9. За рішенням педагога учні можуть проводити уроки або шкільний гурток у шкільному саду, в 

інших місцях села Градиштко тощо. В основному це з метою фізкультури, природничо-

краєзнавчих прогулянок тощо. Про свій намір викладач заздалегідь повідомляє керівника. 

 

IV. Забезпечення безпеки, протипожежного захисту та охорони здоров'я 

1. Школа забезпечує безпеку та охорону здоров'я учня під час навчання та навчання, які 

проводяться в школі або під час відповідного шкільного заходу. 

2. Усі учасники діяльності у школі зобов’язані дотримуватись правил безпеки та охорони 

власного здоров’я та здоров’я оточуючих, дотримуватися протипожежних правил та плану 

евакуації. 

3. Учні та працівники регулярно проходять інструктаж з питань охорони праці та зобов’язані 

виконувати інструкції з техніки безпеки керівництва школи. 

4. Усі учасники зобов'язані піклуватися про своє здоров'я та здоров'я оточуючих. Учні 

зобов’язані негайно повідомляти найближчий персонал школи про випадки травмування, 

нещасного випадку, фізичного нападу чи іншого утиску над собою чи іншою особою. 

5. Працівники школи зобов’язані здійснювати пошук та усунення факторів ризику у взаємодії з 

керівництвом школи. 

6. Учні, працівники та інші особи повідомляють про виявлені недоліки або беруть участь в їх 

усуненні та відстроченні ризиків. 

7. Усім учасникам забороняється приносити до школи предмети, які можуть загрожувати 

здоров’ю та життю оточуючих. Якщо ці предмети є частиною навчання, вони використовуються 

лише в розумінні їх використання для потреб навчання і лише під наглядом уповноважених 

осіб. 

8. Усім учасникам забороняється приносити та зберігати в школі алкогольні, наркотичні та 

наркотичні речовини. 

9. На території школи забороняється поводитися з відкритим вогнем. Для деяких навчальних 

заходів школи директор може зробити виняток із цього положення. 

10. При виявленні пожежі учні зобов'язані негайно повідомити будь-якого працівника школи 

або дорослого. Дорослі зобов'язані охороняти вогнище, або почати евакуацію та викликати 

компоненти комплексної системи порятунку. 

11. До поводження з електроприладами допускаються лише уповноважені особи. У школі 

можна використовувати лише електричні прилади після перевірки або за наявності доказу 

придбання нового приладу менше ніж через 12 місяців з дати останньої комплексної перевірки. 

Про всі несправності електроприладів негайно повідомляють дирекцію школи, а учні – 

найближчого дорослого працівника. 

12. Маніпулювати вікнами дозволяється лише уповноваженим особам (тобто працівникам 

школи або уповноваженим та проінструктованим ними особам). Заборонено кидати будь-які 

предмети з вікон. 

13. У всій будівлі заборонено палити (включаючи електронні сигарети). 



14. У разі прийому учнями ліків під час занять, про це повідомляють законні представники 

класного керівника. Законні представники подбають про те, щоб ліки зберігалися таким чином, 

щоб ними не було зловживати. 

15. Батьки (законні представники) можуть входити до будівлі лише у супроводі працівників 

школи або за їх запрошенням. 

16. До технічних приміщень (таких як котельні, склади тощо) допускаються лише уповноважені 

особи та особи, які здійснюють інспекційно-ревізійну діяльність. 

17. Для заходів під час перебування учнів у школі згідно з пунктом ІІІ. У пункті 9 встановлюється 

нагляд за педагогічними та підготовленими кадрами. Учні зобов'язані виконувати вказівки 

керівника. 

18. Контрольований доступ студентів до аудиторій, прилеглих до них коридорів і студентських 

об’єктів соціального призначення, до кабінетів і актових кімнат здійснюється, як правило, лише 

за запрошеннями. 

19. Вони можуть входити в інші зони лише за запрошенням. 

20. Вхід іншим особам дозволяється лише після посвідчення особи у супроводі уповноваженого 

працівника або за його запрошенням. 

21. Усім особам, які перебувають у приміщенні школи, забороняється підніматися на перила. 

Усім особам заборонено кидати будь-які предмети, багаж тощо через поручні. Забороняється 

скидати предмети з верхніх поверхів і зі сходів. 

22. Під час навчання та перебування в саду, спортзалі, шкільній їдальні та кабінеті інформатики, 

а також під час проведення позашкільних заходів дія правил внутрішнього розпорядку 

поширюється іншими правилами внутрішнього розпорядку - правилами та інструкціями з 

експлуатації ці приміщення. Їх перелік є частиною шкільних та організаційних правил школи. 

23. З іншими положеннями та умовами діяльності учні постійно ознайомлюються педагогічним 

колективом, обов'язково перед їх початком. 

24. Ознайомлення з правилами шкільного розпорядку та розпорядженням про інші обов'язки 

або про ознайомлення з іншими умовами здійснюється уповноваженим працівником у 

відповідних документах школи (як правило, класній книжці та учнівській книжці). 

25. Уповноважений працівник або працівники встановлюють графік для працівників школи для 

нагляду за учнями під час занять, або під час шкільного гуртка. 

26. Обов'язки працівників під час нагляду полягають у забезпеченні безпечної експлуатації, 

запобіганні нещасним випадкам, моніторингу та фіксації небажаної поведінки. 

27. Для індивідуальних занять учні використовують відповідний вид одягу та взуття. В якості 

тапочок використовується цільне взуття 

 

компактна і легка підошва. 

28. Фотодокументування шкільних заходів та їх оприлюднення можуть здійснювати лише 

уповноважені особи. 



29. Здійснення аудіо та відеозаписів занять та шкільних заходів і може здійснюватися та 

оприлюднюватися лише за згодою всіх учасників, для неповнолітніх лише за згодою законних 

представників! 

 

 

 

V. Розгляд скарг і запитів 

1. Скарги та звернення подаються виключно в письмовій формі до діловодства школи 

(видаткової служби), де робиться протокол про прийняття. Шкільну скриньку даних (не Edookit) 

можна також використовувати для надсилання запитів і скарг в електронній формі. 

2. Положення Закону № № 500/2004 Зб., адміністративний регламент, який, серед іншого, 

визначає термін розгляду протягом 30 днів з моменту подання. На скаргу та провадження 

ведеться картотека. 

3. Учаснику провадження/заявнику надається можливість попереднього перегляду матеріалів 

навіть після розгляду скарги та набрання рішенням у провадженні законної сили. 

4. Звичайні консультації та зауваження, пов'язані з виконанням обов'язкового відвідування 

школи та пов'язаними з цим заходами, здійснюються педагогічними працівниками - класними 

керівниками та відповідними вчителями. 

5. Коментарі, надіслані по телефону або електронною поштою, вважаються звичайною 

консультацією. 

6. Скарги на діяльність школи та її працівників приймає директор школи, або Заступник 

директора. 

7. Скарги на діяльність заступника директора приймаються директором, або педагогічний 

радник або методист з профілактики. 

8. Скарги на діяльність директора школи приймаються заступником директора школи, або 

педагогічний радник або методист з профілактики. 

9. У разі незадоволення розглядом скарги заявник може звернутися до засновника, ради школи 

або регіонального відділення, куди також можна подати апеляцію на рішення в 

адміністративному порядку. 

10. Інші умови розгляду скарг і запитів можуть бути розглянуті в окремій директиві. 

VI. Правила оцінювання ходу та результату навчання учнів 

      (надалі також «порядок оцінки») 

 1 Вступні положення 

 1.1 Наказ про оцінку видається відповідно до § 51 та інших актів. 561/2004 Coll., "Закон про 

школу" зі змінами, згідно з § 14 - 15 Проголошення 48/2005 Зб., «Про базову освіту», зі змінами 

та згідно з Декретом № 73/2005 зб. про освіту дітей, учнів і студентів з особливими освітніми 

потребами та інші загальнообов'язкові правові норми в освіті. 



 1.2 Положення про оцінювання є частиною шкільного положення та шкільної освітньої 

програми школи. 

 1.3 Правила оцінювання затверджувалися радою школи разом із шкільними правилами. 

 

 2 Принципи оцінювання 

 2.1 Оцінювання учнів є частиною навчального процесу та управління ним. 

 2.2 Форми оцінювання студентів відбуваються у вигляді класифікації (оцінки), усного 

оцінювання, суцільного оцінювання студента викладачем без додаткового запису. 

 2.3 Предметом класифікації також є оцінка поведінки в школі та на шкільних заходах. 

Поведінка не впливає на класифікацію результатів з окремих предметів. 

 2.4 Специфічні порушення навчання впливають на загальну класифікацію, необхідно брати до 

уваги будь-які специфічні порушення навчання та результати іспиту PPP після інтеграції учнів. 

інтерес, активність і старанність учня, вік і рівень навчання, стан здоров'я учня, соціокультурне 

оточення учня, індивідуальні настрої учня, які вчитель повинен враховувати під час оцінювання. 

 2.5 Основою класифікації є позитивна, мотивуюча оцінка. Оцінка в основному виконує 

позитивну, мотивуючу роль. 

 2.6 Учитель не перевіряє учня відразу після тривалої відсутності з поважних причин. У разі 

медичного перебування він не перевіряє учня, він використовує оцінку, надіслану відповідним 

закладом (наприклад, школа поблизу лікарні тощо). 

 2.7 Класний керівник відповідає за те, щоб усі дані про класифікацію, оцінювання та виховні 

заходи були записані в програму шкільної інформаційної системи (Edookit), де законні 

представники та учні школи можуть їх переглядати. 

 2.8 Загальна класифікація за період відповідає проміжним балам, отриманим учнем. 

 2.9 Законний представник інформується про оцінювання через Edookit (особливо 3-9 класи) 

або зошити (особливо 1-2 класи), індивідуальні консультації або письмовим повідомленням 

(лист тощо). 

 2.10 На підставі звернення законного представника директор приймає рішення про усне 

оцінювання учня. Усне оцінювання учня також може бути частиною індивідуального 

навчального плану. 

 2.11 Усна оцінка перетворюється на класифікаційний рівень при переході до іншої початкової 

школи або до середньої школи. 

 2.12 Оцінювання 4, 5 оцінок на 1-3 курсах проводиться після ретельного розгляду (див. пункт 

2.5). 

 2.13 Усне оцінювання базується на об’єктивних можливостях учня та засвоєному предметі. 

Поточний рівень студента має бути очевидним з усного оцінювання. Вербальне оцінювання 

застосовує принципи позитивної мотивації та об’єктивної оцінки набутих компетенцій і набутих 

знань. 



 2.14 Оцінку з предмета виставляє відповідний учитель, з предмета, який викладає більше 

одного вчителя, оцінка виставляється за їх взаємною згодою. Загальну словесну оцінку готує 

класний керівник за матеріалами інших учителів. 

 2.15 У 1 та 3 кварталі законним представникам повідомляється проміжна вартість 

її з усіх предметів. Для класифікаційних оцінок також можна використовувати вираз із 

використанням діапазону двох суміжних оцінок. 

 2.16 Наприкінці І семестру учням видається табель, наприкінці ІІ семестру видається табель за 

минулий навчальний рік. 

 2.17 У разі неможливості оцінювання учня в кінці семестру директор після обговорення на 

педагогічній раді визначає альтернативну дату оцінювання. У разі першого семестру – не 

пізніше кінця березня наступного року, у випадку другого семестру – не пізніше кінця вересня 

наступного року. Якщо студент не може бути оцінений у першому семестрі або на замінному 

семестрі, він/вона не оцінюється (N) з відповідного предмету. Якщо учня не можна оцінити за 

чверть (суцільне оцінювання), він не оцінюється також і з відповідного предмета. 

 2.18 Якщо законний представник не задоволений оцінкою в табелі, або витяг з табеля, може 

оскаржити протягом 3 днів з моменту його видачі директору школи, який визначає подальший 

порядок. 

 2.19 Оцінювання педагогічним колективом ходу і результатів навчання та поведінки учнів є 

однозначним, зрозумілим, співставним із заздалегідь визначеними критеріями, фактичним, 

різнобічним, педагогічно обґрунтованим, професійно правильним і документально 

підтвердженим. 

 2.20 Оцінки використовуються для оцінювання перевірки знань і результатів роботи під час 

навчальних, письмових і подібних робіт. Поведінка оцінюється окремо, домашнє завдання не 

оцінюється!!! 

 2.21 Основні критерії вказуються в кожному завданні – тобто кінцевий термін подачі, яка 

«мета» завдання, оцінена чи не оцінена робота, які наслідки з цього випливають або яка вага 

оцінки з цього паперу. 

 2.22 Строк доручення та здачі роботи встановлюється відповідно до виду та складності 

завдання у співвідношенні з годинами. Завдання ставляться пропорційно обсягу роботи. 

 2.23 Домашнє завдання є продовженням уроку і служить для відпрацювання та закріплення 

теми. Домашнє завдання не оцінюється. 

 2.24 Тести та роботи можна побачити за попередньою домовленістю особисто або через 

Edookit, залежно від типу завдання. 

 

 3 Основа оцінки 

 3.1 Як правило, вчитель отримує матеріали для оцінювання за допомогою таких методів, форм 

і засобів: 

постійне діагностичне спостереження за вихованцем, 

постійний контроль за успішністю учня та його висловлюваннями на уроці, 



різні види контрольних робіт (письмові, усні, графічні, практичні, рухові), 

контрольні письмові та практичні роботи більшої чи меншої ваги, 

шляхом аналізу результатів діяльності студента та продуктів праці, 

консультації з іншими вчителями та, за необхідності, з працівниками педагогічно-психологічної 

консультації та санітарної служби, 

співбесіди з учнями та законними представниками учнів, 

іншими способами 

 3.2. Різні види іспитів вчитель розподіляє рівномірно, у разі іспитів з так званою більшою вагою 

(1,5) за погодженням з іншими вчителями у відповідній групі класу. Про таке тестування він 

повідомляє щонайменше за 5 днів. Перевірка знань з вагою 1,5 (див. нижче) може відбуватися 

максимум 2 рази протягом 1 дня. 

 3.3 Класні керівники, педагогічні радники та старший персонал ознайомлюють інших учителів 

із поточною ситуацією учня, зі змінами в підходах до оцінювання, методах діагностики та 

іншими вирішальними питаннями для оцінювання учня (психологічні рекомендації, стан 

здоров'я тощо). 

 3.4 Для фіксації оцінки поведінки та роботи на уроці вчитель також використовує 

«Педагогічний щоденник», який веде класний керівник. 

 3.5 Учитель проводить систематичну класифікацію кожного учня в наочній формі. Вирішальні 

письмові та графічні роботи та протоколи оцінювання зберігаються вчителем до 30 вересня 

наступного навчального року. У разі подання апеляції на оцінку термін автоматично 

продовжується до розгляду апеляції. 

 3.6 Вчитель отримує матеріали в основному на постійній основі. Узагальнюючі повторення 

використовуються для перевірки знань у кінці тематичного блоку або протягом більш тривалого 

періоду часу (наприклад, 1 місяць), у виняткових випадках, однак, протягом максимального 

періоду 2 місяці, або квартал. 

 3.7 Мінімальна кількість документів: з предметів чеська мова та математика учень отримає не 

менше 6 оцінок за чверть, а з інших – не менше 3 оцінок. Завжди хоча б 1 з більшої важливості 

(з підсумкового іспиту, заліку тощо) - вага 0,75 - 1,5. 

 3.8 Студент отримує оцінку з усного іспиту принаймні один раз на семестр (відноситься до 

предметів з переважанням компонентів знань) – потім оцінка оцінюється як усний іспит (див. 

Edookit). 

 3.9 Інші умови отримання документів визначаються викладачем протягом першого місяця 

періоду оцінювання (семестру, чверті). Умови будуть встановлені відповідно до шкільних 

правил, обговорених на pdg. ради та затверджується директором школи. 

 3.10 Учитель створить достатньо можливостей для отримання вищезазначених матеріалів. 

Тобто принаймні на 1 бал більше необхідного мінімуму. У разі відсутності учень має можливість 

доповнити або повторити. 

 3.11 Якщо учень хворіє протягом тривалого часу (більше тижня), законний представник разом 

із учителем складе графік доповнення навчального плану. Учитель призначає дату будь-якої 

перевірки знань, якщо це необхідно. 



 3.12 У випадку, якщо учень не набрав достатньо документів, його класифікація буде 

відкладена, і він буде проходити індивідуальне тестування. З навчальних предметів перевірка 

може проходити у формі заміни. 

 4 Принципи самооцінювання студентів 

 4.1Самооцінка учнів є природною частиною навчального процесу, це важлива частина 

оцінювання учнів, яка зміцнює самооцінку учнів та впевненість у собі. 

 4.2 З самого початку навчання учня педагоги готують ситуації для формування установок на 

самооцінку. 

 4.3 Аргументація студента є частиною самооцінки. 

 4.4 Самооцінка учня стикається з оцінкою групи, класу, вчителя. Учитель створює безпечне 

середовище для такого протистояння. 

 4.5 Під помилкою слід розуміти природну річ у процесі навчання, яку вчитель обговорює з 

учнем, учні вчаться знаходити власні помилки в процесі навчання та працювати з ними. 

 4.6 Учитель оцінює отриману інформацію, допомагає формувати критичне ставлення до себе 

та інших, допомагає вирішувати кризові ситуації, вчить вирішувати проблеми. 

 4.7 Спілкується з батьками, співпрацює з ними у формуванні ставлення учня. Консультує у 

виникаючих ситуаціях, визнає батьків «фахівцями для власної дитини». 

 4.8 Учитель навчає учнів оцінювати власну роботу з точки зору: що у них виходить добре, що у 

них не виходить, як вони будуть діяти далі. 

 4.9 В окремих областях навчання ми заздалегідь визначаємо та повідомляємо учням основні 

вимоги до навчання. Ми чітко формулюємо, які навички мають набути студенти, чого вони 

повинні навчитися. 

 4.10 Ми ставимо перед учнями реалістичні та досяжні цілі, і таким чином ми ведемо учнів до 

бездоганності та чесності. 

 4.11 Ми використовуємо навчальні підходи та методи, які дозволяють учням виявляти 

помилки, негайно їх виправляти та вчитися на них. Таким чином, ми дозволяємо студентам 

постійно усвідомлювати те, що вони вже засвоїли з обговорюваного предмета. 

 4.12 Ми дозволяємо учням висловлювати свої думки, думки та презентувати свої знання. Перш 

за все, ми даємо можливість висловитися учням, які першими орієнтуються в даній навчальній 

програмі. Їхній приклад – найкращий спосіб для інших учнів усвідомити власний рівень знань. 

 4.13 Використовуємо навчальні матеріали, в які закладена самооцінка учнів. 

 4.14 Ми починаємо самооцінку письмових вправ лише тоді, коли студент зможе усвідомити, 

що він добре засвоїв предмет. 

 4.15 Наводимо учням приклади правильно виконаних завдань різної складності та уточнюємо, 

що вимагаємо для відмінної оцінки, а що вже оцінено як похвальну. Учні повинні знати, 

наскільки важкі завдання вони повинні виконувати, щоб отримати певні оцінки. Так само 

виставляємо показники для письмового оцінювання без класифікаційних оцінок. Тоді студент 

знає, до чого він прагне у своїх зусиллях, і таким чином отримує можливість самооцінки. 

 4.16 Під час самооцінки студент намагається описати: 



як він 

що ще з ним не так 

як він буде продовжувати навчання. 

 4.17 Ми дотримуємося принципів і правил позитивної рецензії. 

 4.18 Під час шкільної роботи учня коментують його виступи та результати, а також його внесок 

у групову роботу. 

 4.19 Самооцінювання здійснюється учнем у рамках створеної роботи або діяльності в рамках 

навчання. 

 4.20 Для самооцінки та рефлексії власної освіти учень, учитель і законний представник будуть 

використовувати спільні зустрічі (так звані тристоронні - консультації Ж - Р - У). 

 4.21 Повторення року, оцінювання учня зниженою оцінкою тощо. вирішується педагогічним 

колективом із законним представником та учнем гідно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 Рівні оцінки та класифікації 

 5.1 Результати навчання з окремих обов’язкових та факультативних предметів оцінюються за 

табелем класифікаційними балами: 

1 – відмінно, 

2 – похвально, 

3 – добре, 

4 – достатній, 

5 – недостатньо. 

 

 5.2 Приблизну оцінку 5 за проміжне та підсумкове оцінювання буде повідомлено за 3 тижні до 

законних представників студента. 

 5.3 Коли використовується вербальне оцінювання, результати навчання описуються таким 

чином, щоб рівень освіти учня, якого він досяг, був очевидним, особливо щодо очікуваних 

результатів, сформульованих у шкільній освітній програмі або в індивідуальному навчальному 



плані. , до припущень щодо його особистості, до віку учня та контексту, який впливає на його 

освіту. 

 5.4 У табелі: Учні 1 класу оцінюються цифрою відповідного рівня класифікації. Для учнів 2 класу 

з використанням словесного виразу відповідної класифікаційної оцінки. 

 5.5 Учень переходить до наступного класу, якщо йому з жодного з предметів не виставлено 

п’ятірку.Якщо учень має п’ятірку з 3 і більше предметів, він не переходить до наступного класу і 

не складає виправних/комісійних іспитів. 

 5.6 Учень 1 класу, який отримав п'ятірку з будь-якого з предметів, переходить до наступного 

класу, якщо він уже один раз повторив оцінку протягом 1 класу. Учень 2-го класу, який отримав 

5 балів з одного з предметів, переходить до наступного класу, якщо він уже один раз повторив 

оцінку протягом 2-го класу. 

 5.7 У разі звільнення студента від викладання предмету (зазвичай за станом здоров’я) 

виставляється оцінка П – звільнено. 

 5.8 Якщо учень не може бути оцінений через відсутність документів, виставляється оцінка N – 

не оцінюється. Згодом встановлюється альтернативний термін прийому документів, щоб 

атестат або виписку можна було оформити до 31 березня за 1 семестр та до 31 серпня за 2 

семестр. 

Якщо учень не виконує без попередніх вибачень, неодноразово та навіть після використання 

всіх коригувальних і технічних засобів, результатом/основою для оцінювання єí розглядається 

як невиконане (див. критерії) - не подано=не оцінено. 

 5.9 Повторення класу з учнем та законними представниками здійснюється вчителями гідно. 

 5.10 Оцінки (класифікація) мають різну вагу залежно від типу завдання, що визначається 

викладачем заздалегідь. Для реєстрації використовується Edookit. Оцінки усереднюються за 

допомогою так званої середньозваженої. Вага марок в основному: 

0,25 (25%) - заохочувальні знаки 

0,5 (50%) - менше і коротше тестування 

0,75 (75%) - середнього розміру 

1,00 (100%) - велика, звичайна норма 

1,50 (150%) - дуже значний 

 

 6 Процедури оцінювання 

 6.1 Оцінка педагогічним колективом ходу і результатів навчання та поведінки учнів є 

однозначною, зрозумілою, порівнянною із заздалегідь визначеними критеріями, фактичною, 

різнобічною, педагогічно обґрунтованою, професійно правильною та доказовою (див. вище). 

 6.2 Оцінювання здійснюється викладачем на основі ступеня виконання адекватного завдання. 

Рівень оцінювання та постановки завдань різний, учень оцінюється індивідуально. Учитель 

може обрати іншу структуру роботи та завдань або інший підхід до оцінювання. Відповідно до 

рекомендації учням буде дозволено використовувати засоби компенсації та перевиховання. 



 6.3 Учитель даного предмету бере участь у складанні квартальних та піврічних робіт (у рамках 

методичних об’єднань), особливо це об’єднання має працювати в паралельних класах. 

Перевірки та письмові тести зазвичай займають менше 25 хвилин. Письмові роботи 

збільшеного обсягу учні можуть писати не більше 2 разів протягом одного дня з завчасним 

повідомленням про термін виконання. Вони можуть написати таку роботу з будь-якого 

предмету. Робота більшого обсягу працівник узгоджується з іншими вчителями (учитель 

заздалегідь записує план у класну книгу). 

 6.4 Іспити в кінці тематичного періоду мають єдину систему завдання + оцінювання. 

 6.5 Викладач обирає оцінку на основі відсотка успішності, балової оцінки, співвідношення 

неправильних і правильних розв’язків або загального враження (проте завжди відповідно до 

пункту 6.1). 

 6.6 У випадку відсоткового вираження адекватне завдання оцінюється приблизно в градусах: 1 

при 100 - приблизно 85/90%, 2 при 90 - 70/75%, 3 при 70 - приблизно 45/50%, 4 при 45 - 20/15%, 

інші по 5. 

 6.7 У разі оцінювання балами вчитель заздалегідь оголошує рівень індивідуальних завдань, а 

також загальну оцінку. Система визначає окремі завдання таким чином, що навіть підкроки 

можуть бути оцінені. 

 6.8 Оцінки учнів записуються в Edookit, або підручник/зошит (1-2 курс). Учитель кожного 

предмета відповідає за: 

своєчасне оформлення оцінок (в найкоротший термін) 

повнота зареєстрованих знаків 

для розумного та чіткого пояснення позначки (див. критерії, тип, наслідки тощо) 

вчитель виставляє оцінку з усного опитування 

зворотний зв'язок, щоб дати оцінку 

 6.9 Викладач виправляє письмові завдання не пізніше 10 навчальних днів і інформує учнів про 

результати, інакше за рішенням директора класифікація може бути не включена в загальну 

підсумкову оцінку (середню). 

 6.10 Оцінки мають різну вагу та важливість залежно від типу перевірки знань та досягнутого 

результату. Зокрема, ми розрізняємо малі (мотиваційні), середні (менш важливі) та великі 

(нормативні) оцінки. 

 6.11 Вимоги до усного іспиту: 

учень говорить на задану тему протягом певної кількості хвилин - викладач записує кількість 

повідомленої інформації та фактичних помилок, оцінює презентаційні та комунікативні 

навички, застосування знань тощо. 

або за допомогою запитань чи опису наочних матеріалів тощо. 

 6.12 Процедура оцінювання роботи базується на критеріях, повідомлених заздалегідь: 

діапазон, відповідний року 

контекст мовлення, навички презентації 



змістовна та фактична правильність (оцінка відповідного віку) 

цитовані джерела, інші матеріали тощо. 

 6.13 Процедури оцінювання інших творів (читацьких щоденників, стилістичних творів тощо): 

виконання завдання в обумовлений термін 

виконання встановленої, заздалегідь визначеної форми 

на основі рекомендацій буде враховано використання компенсаторних засобів, 

альтернативних підходів 

  

 7 Оцінювання та класифікація з предметів з перевагою теоретичного спрямування 

 7.1 Лінгвістика, соціальні науки, природничі науки та математика мають переважаючу 

теоретичну спрямованість. 

 7.2 При оцінюванні результатів з предметів з перевагою теоретичного спрямування відповідно 

до вимог навчального плану оцінюються: 

- повнота, точність і сталість засвоєння необхідних знань, фактів, понять, визначень, 

закономірностей і співвідношень, якість і обсяг набутих умінь виконувати необхідні 

інтелектуальні та рухові дії, 

- вміння 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 і креативність, 

- активність у доступі до діяльності, інтерес до неї та ставлення до неї, 

- точність, лаконічність та професійно-мовна правильність усного та письмового мовлення, 

- якість результатів діяльності, 

- оволодіння ефективними методами самостійної роботи. 

 

 7.3 Результати навчання оцінюються за такими критеріями: 

 7.3.1 Оцінка 1 (відмінно) 

Учень всебічно, точно і повно контролює необхідні знання, факти, поняття, визначення та 

закономірності та розуміє взаємозв’язки між ними. Швидке виконання 

 

виконує необхідну інтелектуальну та рухову діяльність. Самостійно та творчо застосовує набуті 

знання та вміння під час вирішення теоретичних і практичних завдань, при тлумаченні та оцінці 

явищ і закономірностей. Логічно правильно мислить, яскраво проявляється його самостійність і 

креативність. Його усне та письмове спілкування коректне, точне та лаконічне. Графічний 

дисплей точний і естетичний. Результати його роботи якісні, лише з незначними недоліками. 

Вміє самостійно вивчати відповідні тексти. 



 7.3.2 Рівень 2 (похвально) 

Студент опановує необхідними знаннями, фактами, поняттями, визначеннями та 

закономірностями по суті всебічно, точно і повно. Швидко виконує необхідні інтелектуальні та 

рухові дії. Самостійно і продуктивно або за другорядними підказками вчителя застосовує набуті 

знання і вміння при розв'язуванні теоретичних і практичних завдань, при тлумаченні й оцінці 

явищ і закономірностей. Він мислить правильно, в його мисленні проявляється логіка і 

креативність. Усне та письмове висловлювання, як правило, має незначні недоліки щодо 

правильності, точності та стислості. Якість результатів діяльності зазвичай без істотних 

недоліків. Графічний вираз естетичний, без суттєвих неточностей. Здатний вивчати відповідні 

тексти самостійно або з незначною допомогою. 

 

 7.3.3 Оцінка 3 (добре) 

Учень має незначні прогалини в комплексності, точності та повноті засвоєння необхідних знань, 

фактів, понять, визначень і закономірностей. Виявляє недоліки у виконанні необхідної 

інтелектуальної та рухової діяльності. Більш суттєві неточності та помилки він може виправити 

за допомогою вчителя. Припускаються помилки у застосуванні набутих знань і вмінь під час 

розв’язування теоретичних і практичних завдань. Застосовує знання та оцінює явища та 

закономірності за пропозиціями вчителя. Його мислення досить правильне, але не дуже 

креативне, в його логіці є помилки. Має недоліки в правильності, точності та лаконічності в 

усному та письмовому спілкуванні. У якості результатів його роботи частішають недоліки, 

графічний дисплей менш естетичний і має менше недоліків. Здатний самостійно навчатися за 

вказівками вчителя. 

 

 7.3.4 4 оцінка (достатньо) 

Студент має серйозні прогалини в комплексності, точності та повноті засвоєння необхідних 

знань. Виконуючи необхідні інтелектуальні та рухові дії, він менш спритний і має більші 

недоліки. Серйозні помилки трапляються у застосуванні набутих знань і вмінь під час 

вирішення теоретичних і практичних завдань. Коли знання використовуються для інтерпретації 

та оцінки явищ, воно не є незалежним. Є серйозні помилки в логіці мислення, мислення 

нетворче. Його усне та письмове мовлення має серйозні недоліки в правильності, точності та 

лаконічності, недоліки в якості результатів роботи та графічному оформленні, графічне 

оформлення неестетично. Серйозні недоліки і помилки учень може виправити за допомогою 

вчителя. Йому важко навчатися самостійно. 

 

 7.3.5 Оцінка 5 (недостатній) 

Учень всебічно, точно і повно не засвоїв необхідні знання, має в них серйозні і значні 

прогалини. Його здатність виконувати необхідні інтелектуальні та рухові дії має дуже значні 

недоліки. У застосуванні набутих знань і вмінь при розв’язуванні теоретичних і практичних 

завдань є дуже серйозні помилки. Інтерпретуючи та оцінюючи явища та закономірності, він не 

може застосувати свої знання навіть за підказками вчителя. Не виявляє самостійності в 

мисленні, у нього часті логічні огріхи. В усному та письмовому мовленні він має серйозні 

недоліки в правильності, точності та лаконічності. Якість результатів його діяльності та графічне 



відображення мають серйозні недоліки. Він не може виправити серйозні недоліки і помилки 

навіть за допомогою вчителя. Він не може навчатися самостійно. 

 

 8 Оцінювання з предметів з переважанням експресивних компонентів (предмети навчально-

практичного спрямування) 

 8.1 Переважанням навчально-практичної спрямованості є: художнє виховання, музичне 

виховання, фізичне виховання та практична діяльність. 

 8.2 Учень, зарахований на спеціальну фізичну культуру, класифікується за станом здоров’я у 

разі часткового звільнення або полегшення за рекомендацією лікаря. 

 8.3 При класифікації предметів переважного навчального спрямування відповідно до вимог 

навчального плану оцінюються: 

- ставлення до роботи, до трудового колективу та до практичної діяльності, 

- набуття практичних умінь і навичок, оволодіння ефективними способами діяльності, 

- 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 безпеки та охорони здоров'я на виробництві та охорони навколишнього 

середовища, рівень творчості та самостійного самовираження, 

- набуття необхідних знань, досвіду, діяльності та їх творче застосування, 

- знання закономірностей даної діяльності та застосування їх у власній діяльності, 

- якість мовлення, 

- ставлення учня до діяльності та інтерес до неї, 

- естетичне сприйняття, підхід до твору мистецтва та до естетики інших суспільств, 

- в органах 

 

виховання з урахуванням загального стану здоров'я, фізичної підготовленості, успішності учня 

та його турботи про власне здоров'я. 

 

 8.4 Результати навчання оцінюються за такими критеріями: 

 8.4.1 Оцінка 1 (відмінно) 

Учень дуже активний у діяльності. Він працює творчо, самостійно, повною мірою використовує 

свої особисті припущення та дуже успішно розвиває їх в індивідуальних і колективних 

висловлюваннях відповідно до вимог навчального плану. Його мовлення естетично виразне, 

оригінальне, відчутне, точне в музиці та фізкультурі. Творчо застосовує набуті знання, уміння та 



звички. Виявляє яскраво активний інтерес до мистецтва, естетики, єдиноборств і фізичної 

культури і виявляє до них активне ставлення. Успішно розвиває естетичний смак і фізичну 

форму. Студент стабільно виявляє позитивне ставлення до роботи, до трудового колективу та 

до практичної діяльності. Швидко, самостійно та творчо використовує набуті теоретичні знання. 

Діяльність виконує оперативно, самостійно застосовує набуті навички та звички. 

 

 8.4.2 Рівень 2 (Похвально) 

У діяльності учень активний, творчий, здебільшого самостійний на основі використання 

особистих передумов, які успішно розвиває в індивідуальному та колективному вираженні. 

Його виступ естетично ефектний і має лише незначні недоліки щодо вимог навчальної 

програми. Учень творчо застосовує набуті знання, уміння та звички в нових завданнях. Він 

активно цікавиться мистецтвом, естетикою та фізичною культурою. Розвиває в потрібному 

ступені естетичний смак, захисні здібності та фізичну форму. Він долає перешкоди в роботі з 

періодичною допомогою вчителя. 

 

 8.4.3 Оцінка 3 (добре) 

Учень менш активний, творчий, самостійний і чуйний у діяльності. Він недостатньо 

використовує свої здібності в індивідуальному та колективному самовираженні. Його мова 

невиразна, він допускає помилки. Його знання та вміння мають численні прогалини, і він 

потребує допомоги вчителя, щоб їх застосувати. У нього недостатньо активного інтересу до 

мистецтва, естетики та фізичної культури. Свій естетичний смак і фізичну підготовку не розвиває 

в потрібному обсязі. Студент проявляє ставлення до роботи, до трудового колективу та до 

практичної діяльності з незначними коливаннями. У практичній діяльності допускає помилки, 

час від часу потребує допомоги вчителя щодо прийомів і прийомів роботи. Результати роботи 

мають недоліки. 

 

 8.4.4 Оцінка 4 (задовільно) 

Студент малоактивний і творчий до пасивного в діяльності. Розвиток його здібностей і його 

експресія не дуже задовільні. Вирішує завдання з частими помилками. Застосовує знання та 

вміння лише за значної допомоги вчителя. Проявляє дуже мало старання і інтересу до занять, 

недостатньо розвинені естетичний смак і фізична підготовка. Перешкоди в роботі долає лише з 

допомогою вчителя. Студент працює без інтересу і відношення до роботи, до трудового 

колективу і практичної діяльності. Використовувати набуті теоретичні знання в практичній 

діяльності він може лише за постійної допомоги вчителя. Більше помилок допускається в 

практичній діяльності, навичках і звичках. Має серйозні недоліки в результатах роботи або 

результати його роботи неповні, неповні, неточні, не досягають встановлених показників. 

 

 8.4.5 5 клас (недостатній) 

З предметів з переважанням навчально-практичного спрямування учні не оцінюються 

п'ятіркою. (Не стосується санітарної освіти, громадянської освіти тощо) 

 9 Оцінка та класифікація поведінки 



 9.1 Поведінка учня в школі та на заходах, організованих школою, оцінюється, якщо 

використовується класифікація: дуже добре (1), задовільно (2) і незадовільно (3). 

 

 9.1.1 Дуже добре – свідомо дотримується правил поведінки та положень внутрішнього 

розпорядку школи. Менш тяжкі правопорушення скоюються нечасто. Проте учень відкритий до 

виховних дій і намагається виправити свої помилки. 

 9.1.2 Задовільно – поведінка учня суперечить правилам поведінки та положенням 

внутрішнього розпорядку школи. Учень вчиняє грубе порушення правил гідної поведінки чи 

внутрішнього розпорядку школи або повторно вчиняє менш тяжкі правопорушення. Як 

правило, незважаючи на догану класного керівника школи, він вчиняє інші правопорушення та 

зриває виховну діяльність школи. Він ставить під загрозу безпеку та здоров'я себе чи інших. 

 9.1.3 Незадовільно – поведінка учня в школі є прямим порушенням правил гідної поведінки. 

Вони вчиняють настільки серйозні порушення шкільних правил або правопорушень, що вони 

серйозно загрожують освіті або безпеці та здоров’ю інших людей. Умисно в грубій формі 

зриває навчальну діяльність школи. Інші правопорушення, як правило, вчиняє після догани 

директора школи. 

 9.2 Оцінка продуктивності та поведінки не залежать одне від одного. Оцінку виховання педагог 

послідовно відокремлює від оцінки поведінки. 

 9.3 Батьки (законні представники) несуть повну відповідальність за поведінку учня у школі та 

поза нею, школа здійснює виховну діяльність в рамках відвідування учнем школи. 

 9.4 Про поведінку учня законні представники інформуються класним керівником та вчителями 

окремих предметів: 

постійно через Edookit 

перед закінченням кожного кварталу (періоду оцінки), 

негайно у разі серйозного порушення шкільного розпорядку, а потім у навчальних комісіях. 

 

 9.5 Навчальна міра 

У разі поведінки на уроці, яку можна охарактеризувати як гіршу, ніж дуже хорошу, або, 

навпаки, зразкову і незмінно дуже хорошу, вчитель може оцінити поведінку учня. Освітні 

заходи, такі як зауваження/похвала (наприклад, за роботу під час уроку), записуються в Edookit 

або триває оцінка так званої діяльності «великий палець вгору/вниз». Таким чином законний 

представник знайомиться з поведінкою учня в школі. 

 

Заходами виховного характеру, встановленими наказом, є стягнення та стягнення: 

 

a) Подяки - Будь-який вчитель може нагородити подяками в учнівській книжці. Після 

обговорення на педагогічній раді може бути нагороджена також подяка, коли учню вручається 

похвальний лист, а відзнака робиться в каталожному листку учня. Подяки за діяльність більш 

значного характеру - подяки директора школи (наприклад, успіхи на вищих етапах олімпіад, 



особливо сумлінну працю, підвищену шкільну старанність, особливі заслуги, заслуги та інші 

значні показники школи) заносяться до табеля. . 

 

б) Догана класного керівника - за невідвідування уроків, недотримання шкільного розпорядку, 

незначну недисциплінованість у школі, самовільне користування мобільним телефоном під час 

уроків, запізнення (винятково); присуджується ТУ, заздалегідь повідомляється директору, або 

обговорять на педагогічній раді. 

 

в) Догана класному керівнику – за більш серйозні порушення шкільного розпорядку 

(неодноразова ненормативна лайка, грубість, неповага до вказівок працівників школи, 

користування мобільним телефоном у спосіб, що обмежує перебування інших осіб у школі, 

умисне знищення майна + відшкодування збитків). , розповсюдження контенту з 

невідповідними темами), пропуски без уважних причин, утиліта забудькуватості, з попереднім 

використанням попередження TU; присуджується ТУ, про присудження повідомляється 

директор. 

 

г) Догана директора школи - виноситься директором після обговорення на педагогічній раді; 

особливо у випадку неефективного та повторного попереднього використання догани TU та у 

разі навіть більш серйозного порушення шкільних правил, ніж вищезазначене (неповага до 

інструкцій шкільного персоналу, використання мобільного телефону таким чином, що обмежує 

інших людей у школа, пияцтво, наприклад, підробка підпису, класифікація, умисне знищення 

майна + відшкодування збитків, умисне тілесне ушкодження, крадіжка), шкідлива поведінка 

щодо однокласників та інших осіб (поводження з наркотичними речовинами та наркотиками). 

 

 9.6 Виховні заходи застосовуються після розгляду всіх обставин. 

 9.7 Перевірено, законних представників інформують про виховні заходи без зайвої затримки. 

 9.8 Виховні заходи мають форму, визначену директором, є частиною діловодної документації 

школи. 

 9.9 Виховні заходи оцінюються в кінці чверті та півріччя, а поведінка учня оцінюється з 

індивідуальним урахуванням минулого періоду. 

 9.10 Навчальні заходи накопичуються протягом одного семестру. 

 9.11 Деякі порушення положення про оцінювання можуть бути передані до інших установ для 

розслідування (зокрема, це стосується догани директора або її повторення). 

 9.12 Можливі проблеми та відставання учнів у навчанні та недоліки в їх поведінці 

обговорюються на педагогічній раді, методичному об’єднанні або навчального комітету та 

оперативно з відповідним педагогічним радником, методологією профілактики, керівництвом, 

можливо з так званою групою підтримки (профілактичної). 

 

 10 Загальна оцінка за табелем виражається в градусах: 



а) з відзнакою – із середнім балом з обов’язкових та обов’язкових предметів за вибором до 1,5 

включно та гірше – 2 з будь-якого предмету, 

б) склав - на гіршу оцінку, ніж у пункті а) і при цьому на найгіршу 4 з будь-якого з предметів і на 

5 за семестр, 

в) не склав - з п'ятіркою з одного з предметів 

г) неоцінений – коли не оцінюється з різних причин 

д) звільнений – коли студент звільняється від предмета 

 

 11 Оцінювання учнів з особливими освітніми потребами 

 11.1. Методика оцінювання учня базується на знанні симптомів інвалідності та застосовується в 

усіх предметах, у яких виявляється інвалідність учня, і на обох рівнях початкової школи. 

 11.2 Педагогічний колектив при оцінюванні та класифікації учнів наголошує на мотиваційній 

складовій оцінювання, оцінює явища, якими засвоїв учень. При оцінюванні рекомендується 

використовувати різні форми оцінювання, наприклад бальну оцінку, оцінку за кількістю 

помилок тощо. 

 11.3 Під час оцінювання вчитель виходить не з простої кількості помилок, а з кількості явищ, 

якими засвоїв учень. Однак це не означає, що учень із вадами навчання не може писати 

письмові завдання чи проходити усно тестування. 

 11.4 Оцінювання здійснюється викладачем на основі ступеня виконання адекватного завдання. 

Рівень оцінювання та постановки завдань різний, учень оцінюється індивідуально. Учитель 

може обрати іншу структуру роботи та завдань або інший підхід до оцінювання. Відповідно до 

рекомендації учням буде дозволено використовувати засоби компенсації та перевиховання. 

 11.5 При оцінюванні учнів рекомендується віддавати перевагу більш широкому словесному 

оцінюванню. Класний керівник і педагогічний радник обговорюють методику оцінювання з 

іншими вчителями. 

В усній оцінці зазначається: 

1) засвоєння навчального плану, передбаченого освітньою програмою 

контролює безпечно 

контролює, істотно контролює, 

елементи керування зі значними прогалинами, 

не контролює 

2) рівень мислення 

оперативний, яскравий, добре розуміє контекст, 

мислить досить незалежно, 

менша незалежність думки, 

 незалежність думки, 



 невірно відповідає навіть на навчальні запитання, 

3) рівень вираження 

підходящий, 

 цілком влучно 

недостатньо точні, 

висловлюється важко, некоректно навіть на повчальні питання 

4) рівень застосування навичок 

надійно, свідомо використовує знання та вміння, 

може використовувати знання та навички, допускає незначні помилки, 

з допомогою вчителя вирішує завдання, долає труднощі та виправляє допущені помилки, 

робить значні помилки, подолати їх нелегко, 

не може виконувати практичні завдання навіть за допомогою вчителя, 

5) старанність та інтерес до навчання 

активний, вчиться сумлінно та з інтересом, 

він старанно вчиться 

не потребує багато стимулів для навчання та роботи, 

низький інтерес до навчання, потребує постійних стимулів, 

допомога та заохочення до навчання неефективні. 

 11.6 Класний керівник відповідним чином доносить до інших учнів у класі суть індивідуального 

підходу та методу оцінювання та класифікації учня. 

 11.7 Учитель дотримується рекомендованих методів роботи та оцінювання учня, викладених у 

звіті психологічного обстеження. Він обирає такі методи перевірки знань учня, в яких вада 

проявляється якомога менше (наприклад, доповнюють явища замість диктанту, усне 

опитування замість письмових робіт або навпаки, зменшений обсяг письмових робіт,...). 

 11.8 Залежно від виду інвалідності використовує спеціальні методи, процедури, форми і 

засоби навчання та оцінки, компенсаційні, реабілітаційні та дидактичні засоби, спеціальні 

підручники та дидактичні матеріали. 

 11.9 Детальні умови оцінювання визначаються індивідуальним навчальним планом або 

планом педагогічного супроводу. 

 

 12 Пусконалагоджувальні та ремонтні експертизи 

 12.1. Учні дев’ятого класу та учні, які ще не повторили клас на даному рівні початкової школи та 

не склали не більше двох обов’язкових предметів наприкінці другого семестру, за винятком 

предметів освітнього спрямування, складати підготовчі іспити. 



 12.2 Підтверджувальні іспити проводяться не пізніше закінчення відповідного навчального 

року в день, який встановлюється директором школи. Студент може складати лише один 

контрольний іспит протягом одного дня. Виправні іспити комісійні. 

 12.3 Студент, який не склав або не з’явився на повторний іспит, не склав його. За наявності 

поважних причин директор школи може призначити учню альтернативну дату складання 

підготовчого іспиту не пізніше 30 вересня наступного навчального року. До цього часу учень 

переходить до наступного вищого класу або знову до дев'ятого класу. 

 12.4 В обґрунтованих випадках регіональне відділення може прийняти рішення про 

проведення поправного іспиту та комісійного іспиту в іншій початковій школі. Шкільний 

інспектор бере участь в іспитах на вимогу обласного управління. 

 12.5 Екзаменаційна комісія призначається директором школи. Директор призначає голову 

комісії. До складу комісії входить не менше 3 осіб. Законний представник не є членом комісії, 

він може брати участь в іспиті як гість. Комісія складає протокол про проведення тестування 

(зразок – див. вкладення). 

 

 

 13 Принципи взаємоперенесення класифікації та усного оцінювання 

 

ВИГОДА 

 

Володіння предметом 

 

1 – відмінно 

контролює безпечно 

2 – похвально 

елементи керування 

3 – добре 

в основному контролює 

4 – достатньо 

контролюється значними розривами 

5 - недостатньо 

не контролює 

 

 

Думка 



 

1 – відмінно 

оперативний, яскравий, добре розуміє контекст, незалежний 

2 – похвально 

мислить досить незалежно 

3 – добре 

менша самостійність у мисленні 

4 – достатньо 

несамостійне мислення, тільки за допомогою 

5 - недостатньо 

невірно відповідає навіть на навчальні запитання 

 

 

експресія 

 

1 – відмінно 

стисло і досить точно 

2 – похвально 

цілком влучно 

3 – добре 

недостатньо точно висловлює думки 

4 – достатньо 

висловлює думки зі значними труднощами 

5 - недостатньо 

не вміє висловлюватися, навіть на інструктивні запитання відповідає неправильно 

 

 

Загальне застосування знань 

 

1 – відмінно 

надійно та свідомо використовує знання та вміння, працює самостійно, акуратно та впевнено 



2 – похвально 

може використовувати знання та вміння при розв’язуванні завдань, припускається лише 

незначних помилок 

3 – добре 

розв’язує завдання з допомогою вчителя і з цією допомогою легко долає труднощі та усуває 

помилки 

4 – достатньо 

припускається істотних помилок, подолати їх нелегко 

5 - недостатньо 

не може виконувати практичні завдання навіть за допомогою 

 

 

Активність, інтерес до навчання 

 

1 – відмінно 

активний, вчиться сумлінно та з інтересом 

2 – похвально 

він старанно вчиться 

3 – добре 

йому не потрібні додаткові стимули для навчання і роботи 

4 – достатньо 

мало цікавиться навчанням, потребує постійної стимуляції 

5 - недостатньо 

допомога та заохочення до навчання все ще неефективні 

 

 

VII. Дистанційне навчання - Дистанційне навчання 

 

Відповідно до § 184a Закону № 561/2004 Зб. дистанційне навчання (далі – дистанційне 

навчання) є обов’язковим і відбувається за освітньою програмою школи. 

Дистанційне навчання відбувається в період оголошених надзвичайних заходів, які закривають 

школи або обмежують очне навчання переважно через карантинні заходи. Обов’язком 

законних представників є забезпечення участі учня в дистанційному навчанні, або його освіта. 



Якщо не зазначено або не зазначено інше, вищезазначений розділ також стосується 

дистанційного навчання та заходів 

 

оновлення шкільного статуту. 

 

1. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ здійснюється в нашій школі на основі положень Закону про освіту: 

особливо шляхом участі в онлайн-заняттях (так зване синхронне навчання) 

шляхом виконання поставлених завдань та іншої самостійної роботи та подання/надіслання їх 

викладачеві (так зване асинхронне навчання) 

або у формі індивідуальних консультацій 

поєднання вищевказаних методів 

На початку закриття школи законний представник спілкується зі школою щодо вибору способу 

виконання обов’язкового відвідування школи під час дистанційного навчання, особливо якщо 

він обирає спосіб, відмінний від участі в онлайн-заняттях. 

Законний представник має право вибрати спосіб здійснення дистанційної освіти з 

перерахованих вище та зазначених нижче. 

 

2. Edookit – основний інструмент спілкування 

2.1. Основним комунікаційним засобом під час дистанційного навчання є шкільна 

інформаційна система Edookit. Кожен студент, законний представник або інша особа, вони 

створили власний обліковий запис, під яким вони можуть увійти. 

2.2. Edookit також використовується для моніторингу прогресу оцінювання та навчання учнів, 

передачі інформації учням та законним представникам, надання навчальних заходів, реєстрації 

відвідуваності, класифікації, запису виконання призначених завдань і заходів та інших планів, 

пов’язаних із відвідуванням учня школи . 

2.3. За допомогою Edookit законні представники отримують відгуки від шкільного персоналу 

про поведінку учнів або інша важлива інформація про дистанційне навчання. 

 

3. Онлайн навчання 

3.1. Онлайн-навчання в обмеженій мірі замінює звичайне навчання. 

3.2. Розклад (відеоконференцій) доступний у розкладі в Edookit. 

3.3. Навчання онлайн відбувається згідно з діючими розкладами 2-5 навчальних годин на день. 

3.4. Особливо на 1-му рівні, якщо це можливо, учні працюють у менших групах, але з меншою 

субсидією навчальних годин на учня. 



3.5. Підтримуючі індивідуальні консультації (подібні до педагогічних втручань) також 

відбуваються онлайн або обмежений предмет спеціально-педагогічної допомоги з можливо 

консультації з інших видів діяльності. 

3.6. Розклад на поточний тиждень відображається в Edookit до ранку понеділка. 

3.7. Розклад онлайн-занять є обов'язковим, як і розклад у школі. Решта часу слугує для учнів 

перервою та можливістю працювати за власним графіком виконання завдань та діяльності. 

3.8. Забороняється робити та публікувати цифрові записи онлайн-занять без попередньої згоди 

всіх учасників, у разі виступу публічного характеру публікація без попередньої згоди всіх 

зацікавлених осіб заборонена. 

3.9. Педагогічний колектив має право відключити будь-кого, хто порушує онлайн-навчальний 

процес, необґрунтовано втручається в поточну діяльність і загрожує навчальному процесу, 

учням або педагогічному колективу. 

 

 

 

4. Індивідуальна консультація 

4.1. Індивідуальні консультації проводяться викладачами та асистентами за спеціальним 

графіком та за попереднім зверненням законного представника в межах поточних 

розпоряджень та можливостей. 

4.2. Він також використовується для надання заходів підтримки різного роду, зокрема, щоб 

допомогти учням здавати та виконувати завдання в школі та онлайн. 

4.3. Консультації в школі призначені переважно для учнів з обмеженим доступом до онлайн-

навчання. 

5. Самостійна робота, домашня та аудиторна робота 

5.1. У розумінні зазначеного закону самостійна робота є ще одним виконанням відвідування 

під час дистанційного навчання. Самостійна робота зазвичай замінює ненавчальні години. Тому 

він є обов’язковим і може бути оцінений. 

5.2. Самостійна робота та домашнє завдання відзначаються окремо. 

5.3. Самостійна робота використовується для виконання обов'язкового відвідування школи, 

перевірки досягнень і знань, самостійної освіти тощо. 

5.4. Самостійна робота – це, як правило, вікторини, проектні роботи, доповіді, звіти, 

презентації, створення виробів, виконання поставлених практичних і теоретичних завдань і 

діяльності, які учні опрацьовують самостійно. 

5.5. Учні, які не мають доступу до Edookit, або відсутність або неякісне підключення до 

Інтернету, можливість забрати індивідуальну роботу разом із завданням у паперовому 

(«паперовому» вигляді) в школі в обумовлений або встановлений час. 



5.6. Робити оцінену роботу доступною, або вікторина тощо це не автоматично, але його можна 

запитати у вчителя. Він може бути доступний онлайн або фізично залежно від характеру 

матеріалу. 

5.7. Зворотній зв’язок щодо самостійної роботи відбуватиметься під час онлайн навчання або 

через Edookit, або під час індивідуальної консультації. 

5.8. Основні критерії вказуються в кожному завданні - т.е. кінцевий термін подачі, яка «ціль» 

завдання, оцінена чи не оцінена робота, до яких наслідків призводить її виконання та 

невиконання, або яка вага оцінки з цієї роботи, або запис. 

5.9. Термін виконання завдання та здачі робіт встановлюється відповідно до виду та складності 

завдання з урахуванням годин. Зазвичай на термін 1 тиждень. Самостійна робота 

призначається пропорційно обсягу роботи за годину та тому, що вона підлягає виконанню 

самостійно. 

5.10. Самостійна робота - довгострокова, замінна - невиконання може призвести до 

неотримання оціночних матеріалів, а отже, до продовження терміну класифікації, проведення 

комісійних іспитів або повторити рік тощо. 

5.11. Індивідуальна робота під час заняття може відразу автоматично оцінюватися. Зокрема, це 

стосується усного опитування. 

 

5.12. Домашнє завдання є продовженням онлайн-навчання та служить для практики та 

закріплення предмета. Домашнє завдання не оцінюється. 

5.13. За бажанням вчитель повторює, виправляє або виправляє вікторину або іншу самостійну 

роботу продовжує строк або змінює спосіб виконання. Однак це можливо лише за 

попередньою згодою та максимум 1x для кожного призначення. 

 

6. Заходи підтримки 

6.1. Фізична присутність шкільного персоналу в домогосподарствах неможлива. 

6.2. Заходи підтримки відбуваються за попередньою домовленістю – спеціальні години та 

консультації онлайн або на території школи з асистентами чи вчителями. 

6.3. Учням пропонуються допомога, пояснення, друковані матеріали тощо. Законний 

представник може бути присутнім або не бути присутнім. 

6.4. Більшість заходів підтримки надаються з урахуванням системи та можливостей у так 

званому спільному режимі в рамках організаційної домовленості, тобто незалежно від 

рекомендацій ППП, але на основі оцінки потреби в підтримці для інших учнів школи. школа, 

наявність заходів підтримки, спілкування з законними представниками, або їхні запити. 

 

 

 

 



7. Технічні вимоги 

7.1. Онлайн навчання відбувається через Інтернет через платформу Google-Meet, с за 

допомогою інших доступних програмних засобів. 

7.2. Для більшості служб не потрібен обліковий запис Google. 

7.3. Для участі в занятті потрібен комп’ютер з підключенням до Інтернету, або мобільний 

пристрій, наприклад телефон або планшет із підключенням до Інтернету. 

7.4. Школа може надати ноутбук з аксесуарами за попередньою домовленістю. 

7.5. Школа забезпечує передачу матеріалів учням і батькам, які вимагають їх у школі, особливо 

за вказівками педагогічного колективу та керівництва. 

7.6. Камера не є технічною вимогою, але значно підвищує ефективність педагогічного 

супроводу під час онлайн-навчання. 

 

8. так зване домашнє виховання 

8.1. У випадку, якщо в частині школи відновлено очне навчання, але законний представник має 

обґрунтовані побоювання щодо передачі інфекції (наприклад, через ризикованих осіб у 

домогосподарстві), ці учні перебувають на дистанційній освіті в запит законних представників. 

8.2. Законний представник надасть школі підтверджуючі документи - медичний висновок тощо, 

або більш уточнене твердження. Відсутність розглядається як хвороба або аналогічна 

відсутність, яка має бути документально підтверджена. 

8.3. Навчаючись вдома, він береться за закон. представницька відповідальність за ризики, 

викликані невідвідуванням школи та неучастю в очних заняттях. 

8.4. Вдома учень безперервно виконує навчальну програму та завдання (домашні завдання) в 

Edookit, призначені вчителем. 

8.5. Самостійну роботу він здає до школи на перевірку приблизно з інтервалом у 2 тижні. 

8.6. З предметів чеська мова, математика, англійська мова, а також за напрямками «Людина і її 

світ», «Людина і природа» раз на місяць буде проходити так зване іспитування, перевірка знань 

і рівня досягнутих результатів. 

8.7. Перевірка відбувається усно або письмово - в школі, або онлайн. Форму та курс готує 

вчитель, затверджує директор школи. 

8.8. Дата та орієнтовна схема визначається за 10 днів наперед на основі запису в класній книзі в 

Edookit. За один день може бути обстежено не більше 2 суб’єктів, а на вимогу законного 

представника – більше. 

8.9. З інших предметів учень готує самостійну роботу (див. вище) – зазвичай твір, що 

документує діяльність, доповідь, презентацію, проектну діяльність тощо. 

 

9. Правила оцінювання дистанційної освіти 

9.1. Оцінка має бути однозначною та документально підтвердженою. 



9.2. У предметах - Čj, M, Aj вчитель створюватиме принаймні 3 можливості на чверть для 

отримання класифікації з більшою значущістю протягом кількох місяців. Мінімальна 

вирішальна кількість оцінок, отриманих для класифікації, становить 4 бали різної ваги на 

чверть, з яких не менше 2 є більш важливими. 

9.3. З інших предметів вчитель створюватиме принаймні 2 можливості на чверть для отримання 

класифікації більшої важливості протягом кількох місяців. Мінімальна вирішальна кількість 

балів, отриманих для класифікації, становить 3 бали різної ваги на чверть. 

9.4. У Teacher's Edookit оцінки з більшою важливістю позначаються вагою 0,75 - 1,00. 

9.5. Значніші оцінки відображаються графічно більшими в Edookit для батьків. 

9.6. У дистанційному навчанні класифікація з вагою більше 1,0 не дається! 

9.7. Усі оцінки виставляються та зараховуються до середньозваженого, як у звичайному 

навчанні. 

9.8. Самостійна робота та робота під час (онлайн) заняття оцінюється як у 1-5 класах школи або 

N - не оцінюється. Якщо студент не виконує без попередніх вибачень, неодноразово та навіть 

після використання всіх коригувальних і технічних засобів, результат/основа оцінювання може 

розглядатися як невиконаний (див. критерії) - не подано = не оцінено. 

 

 

10. Облік відвідування 

10.1. Пізні прибуття фіксуються вчителем в Edookit. 

10.2. Пізнім приходом вважається реєстрація на заняття пізніше 5 хвилин після початку заняття. 

10.3. У випадку студентів, які навчаються дистанційно, JPD автоматично записується в Edookit. 

10.4. Відсутність реєструватиметься для учнів, які зазвичай відповідають за присутність, беручи 

участь в онлайн-уроці, і жодна інша форма (так звана «паперова») не була узгоджена 

заздалегідь. Батьки вибачають таку відсутність. Записи в основному використовуються для 

отримання інформації про діяльність учня для батьків. Прогул не зараховується до остаточного 

пропуску за семестр 

. 

10.5. Окремо фіксується закінчення/незавершення дистанційної освіти для учнів, які за 

повідомленням (консультацією) законних представників беруть участь в іншому способі 

дистанційної освіти. 

10.6. Активність (Неактивність) в онлайн-класі фіксується за допомогою «великого пальця 

вгору/вниз». Великий палець вгору служить позитивною мотивацією, якщо учень «присутній», 

але не реагує на виклики вчителя - вчитель оцінює це великим пальцем вниз, або інший 

коментар. Знову ж таки, це в основному служить зворотним зв’язком для батьків. Використання 

в будь-який час залежить від вчителя. 

10.7. Активність (бездіяльність) в рамках іншого способу виконання дистанційного навчання 

також можна фіксувати за допомогою «великого пальця вгору/вниз» – особливо це стосується 

можливості зворотного зв’язку для батьків. 



10.8. Школа усвідомлює технічно нестабільну обстановку та бере до уваги виправдання батьків 

(законних представників), особливо з технічних причин. На інші причини документального 

оформлення відсутності це не впливає. 

10.9. Законні представники зобов’язані задокументувати неучасть студента в будь-якій формі 

дистанційного навчання у звичайний спосіб (повідомлення/лист в Edookit, письмове 

повідомлення). 

10.10. Предмет, який вивчається під час дистанційного навчання, вноситься зі знаком ДВ разом 

із більш конкретним записом предмета, обсягу, сторінок підручників або більше інформації. 

 

 

VIII. Прикінцеві положення 

1. Шкільні правила діють до подальшого повідомлення, до виходу нової редакції. 

2. Шкільний розпорядок затверджується радою школи та обговорюється на педагогічній раді. 

3. Ознайомлення учнів із шкільними правилами здійснюється через класних керівників та 

Edookit, ознайомлення підтверджується записом у класній книзі та Edookit. 

4. Законні представники будуть проінформовані про обсяг шкільних правил через Edookit та 

шкільну дошку оголошень. 

5. Шкільні розпорядки та інші відповідні нормативні документи розміщені у 

загальнодоступному місці в коридорі школи (при вході), в актовій залі та на веб-сайті школи 

http://www.zshradistko.cz 

6. Додаток № 1: Перелік усіх діючих на даний момент постанов і директив 

(також додаток до організаційного положення організації - діюча редакція в дирекції) 

7. Термін дії, чинність та дати обговорення зазначаються у вступі. 

8. Поповнення в лютому 2021 року відбувається переважно у зв'язку із закриттям шкіл та 

дистанційним навчанням. 

 

У Градиштеку 15 лютого 2021 р 

Підготовано Утв 

 

…................................................ … ................................................ 

магістр наук Ондржей Гінек, DiS Mgr. Ондржей Гінек, DiS. 

директор школы директор школи 


