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НАКАЗ 

  _____________________ №_______________ 

  На №________________від_______________ 

   

          Про  перевірку  прописів 1-х класів  

  у 2017-2018 н.р.  

  

На виконання  річного  плану  внутрішньошкільного  контролю 9-10 листопада 2017  

року  проводився  контроль роботи з прописами учнів перших класів з метою перевірки 

формування каліграфічного письма в учнів. На  перевірку  були надані прописи вчителями  

перших класів (1-А – Борисова О.А., 1-Б Петрова Н.О.).  

Перевірка  проводилася  заступником директора  з  НВР  Никитович Т.О. Основним  

завданням  перевірки  було  виявити  якість  ведення  учнівських  прописів,  ефективність  

роботи  вчителів  та  дотримання  критеріїв оцінювання в першому класі. 

Під час перевірки було з’ясовано, що всі учні мають прописи. Зошити обгорнуті, 

підписані вчителями у відповідності до вимог, мають охайний вигляд. Прописи мають гриф  

Міністерства освіти та науки України (Лист ІІТІЗО МОН України від 14.02.2014 р. № 

14.1/12-Г-127, Лист ІІТІЗО МОН України від 04.03.2014 р. №14.1/12-Г-299).  

В 1-А класі (клас з українською мовою навчання) користуються «Прописи з 

калькою» видавництва «Ранок», автор А.М.Заїка, в 1-Б (класи з російською мовою 

навчання) – «Прописами з калькою» видавництва «Ранок», автор І.В.Цепова. Прописи не 

тільки формують каліграфічні вміння, а й мають творчі завдання. На час перевірки програма 

з письма виконана. Учителі працюють у відповідності до вимог Державного стандарту 

початкової загальної освіти. 

До вчителів перших класів щодо перевірки прописів зауважень немає: роботи 

перевіряються вчасно, проводиться вербальне оцінювання. Вчителі звертають увагу на 

каліграфію, нахил букв, виправляють неправильне написання, роблять зауваження, дають 

рекомендації. Всі роботи перевіряються ручкою зеленого кольору. В учнів 1-А класу, 

кл.кер. Борисова О.А.,  кращі роботи відмічені зірочками та званням «Кращий зошит».  

 

Вважаючи  на  вище  вказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з НВР Т.О.Никитович: 

1.1.Відмітити постійну роботу  вчителів 1-х класів щодо перевірки прописів 

учнів. 

1.2.Відмітити  чисте, охайне  ведення  зошитів  та  чітке  дотримання  вимог  

єдиного  орфографічного  режиму. 

 

http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/derzh-standart/derj_standart_pochatk_new.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/derzh-standart/derj_standart_pochatk_new.doc


2. Вчителям перших класів Борисовій О.А., Петровій О.А.: 

2.1. Провести консультації з батьками щодо розвитку  дрібної моторики пальців 

і можливості надання посильної допомоги своїм дітям під час навчання 

письму.  

2.2.Постійно працювати над мотивацією учнів писати чисто, охайно. 

           

3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника  директора з  НВР  

Т.О.Никитович. 

 

Директор  НВК «Ліцей-школа № 14»    В.М.Чернавський   
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