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навчального закладу визначаються центральним органом виконавчо! влади,
що забезпечуе формування державно'1 пол1тики у сфер1 освгги.
4.2.0бл1к навчальних досягнень учшв протягом навчального року
здшснюеться у класних журналах,
шструкцп
про ведения яких
затверджуються центральним органом виконавчоТ влади, що забезпечуе
формування державно!’ политики у сфер1 освгги. Результати навчально‘1
д1яльност1 за р1к заносяться до особових справ учшв.
4.3.У першому клас1 даеться словесна характеристика знань, умшь 1
навичок учшв. За р1шенням педагопчно1 ради навчального закладу може
надаватися бальна характеристика знань, умшь 1 навичок учшв другого
класу.
У наступних класах оцшювання здшснюеться вщповщно до
критерпв оцшювання навчальних досягнень учшв.
4.4.Навчальний заклад може використовувати шип
системи
оцшювання навчальних досягнень учшв за погодженням з територ1альним
В1ДД1ЛОМ ОСВ1ТИ, МОЛОД1 Та спорту ЛвНШСЬКОГО району. При цьому ОЦ1НКИ 3
навчальних предмет1в за семестри, рж, результати державно'1 тдсумково!
атестацп переводяться у бали в1дпов1дно до
критерпв
оц1нювання
навчальних досягнень учшв.
У вальдорфських класах додатково д1е система оц1нювання, яка
передбачае вербальне оц1нювання учн1в 1-4 клас1в, у форм1 розгорнуто'1
р1чно'1 характеристики розвитку учня, у 5-8 класах у форм1 залгкових лист1в
та визначення р1вня досягнень учня та 9-11 класах бальне ощнювання, яке
зд1йснюеться в1дпов1дно до д1ючо1 системи оц1нювання досягнень у навчанн1
учн1в (вихованц1в).
4.5.Переведення учн1в (кр1м перших клас1в) до наступного класу
здшснюеться на шдстав1 результат1в шдсумкового (семестрового та р1чного)
оц1нювання знань учшв та державно1 п1дсумковоТ атестацп (для випускниюв
початково‘1 та основно1 шкш) зпдно з р1шенням педагопчноУ ради
навчального закладу.
4 . 6 . У ч н 1 початково'1 школи, яю за результатами ргчного (вербального)
оц1нювання мають початковий р 1вень навчальних досягнень (1, 2, 3) у
вивченш одного з предмет1в (украшська мова, читання, математика), зпдно з
р1шенням педагопчно'1 ради та батьк1в (одного 13 батьк1в) або законних
представниюв можуть:
- бути переведеш до наступного класу для продовження навчання за
1ндив1дуальною навчальною програмою (з предмет1в, за якими було виявлено
початковий р1вень навчальних досягнень зпдно з результатами р1чного
оцшювання), що затверджуеться кер1вником загальноосвггнього навчального
закладу;
- бути залишеш для повторного навчання у тому самому клас1;
- продовжити навчання у спещальних загальноосв1тн1х навчальних
закладах.
4 . 7 . У ч н 1 початково'1 школи, як! протягом одного року навчання не

