Система підсумкового оцінювання Моя школа

Нижче описані зміни в програмі «Моя школа», які дозволяють ставити підсумкові оцінки і
друкувати підсумкові офіційні звіти: Табель успішності та Додаток до атестату.
Навіть якщо Ваша школа працює з програмою «Моя школа» не з початку навчального року,
Ви можете вводити семестрові, річні, ДПА оцінки для того, щоб зручно друкувати звіти та
надати доступ батькам до підсумкових результатів навчання.
Це додатковий функціонал, який вводиться з цього навчального року. Звертайтесь до
нашого Контакт-центру, якщо виникнуть питання чи зауваження.
___________________________________________________________

1. Зміни для адміністратора школи
1.1. Категорії предметів.
Кожному предмету Адміністратор може привласнити категорію:
 Інваріантна складова
 Варіативна складова

За цією ознакою будуть друкуватися звіти та атестати, тобто Інваріантна складова - в першій
частині табелю, Варіативна складова – в другій частині табелю

1.2. Черговість предметів
Адміністратор за допомогою стрілок встановлює черговість предметів. Така черговість буде
враховуватися при друку табелю в кінці навчального року.

1.3. Назва школи
В Розділі Реквізити Адміністратору потрібно написати офіційну назву школи. Це
позначатиметься на офіційних звітах (табель, додаток до атестату).

2. Зміни для вчителя
Вчителі ставлять такі Підсумкові оцінки.
Наприклад, оцінки за 2 семестр. Для цього потрібно зайти на розділ програми Підсумкові оцінки,
вибрати потрібну групу, період і натиснути Обрати. Система підрахує середній бал, а вчителю потрібно
виставити оцінки.

Таким же чином вчителі ставлять і інші підсумкові оцінки:





Річні – в кінці навчального року
Навчальна практика – за потребою
ДПА – кожний вчитель за предмет своєї ДПА
Підсумкова – за потребою

Примітка:
В підсумкові звіти (Табель успішності та Додаток до атестату), як підсумкова оцінка увійде:
- Підсумкова оцінка, якщо буде поставлена
- Річна оцінка, якщо не буде поставлена Підсумкова оцінка

3. Офіційні підсумкові звіти
3.1. Табель успішності

Примітка:




Адміністратор школи, керівництво школи бачать учнів всіх класів, класні керівники – своїх
класів.
Формуються як для окремих учнів, так і для всього класу
Зручно зберігати в форматі Word, якщо потрібно внести зміни та роздрукувати.

3.2. Додаток до свідоцтва

Примітка:




Адміністратор школи, керівництво школи бачать учнів всіх класів, класні керівники – своїх
класів
Звіт формується у вигляді Excel файлу
Можливо використовувати:
o Для друкування Додатку до атестату 9, 11 класів – в самому Excel файлі підготовлена
форма друку
o Для других звітів, як внутрішніх шкільних, так і зовнішніх

Принцип роботи з файлом Додаток до атестату:
 Дані річних і ДПА оцінок наводяться в таблиці “Table”

 В таблиці “Fill” потрібно вести:
- Стать учня
- Серія та номер атестату
- Номер видачі атестату в журналі

 В таблиці “Додаток 9 клас” и “Додаток 11 клас” потрібно вибрати одного учня зі списку для
друкування додатку. Рекомендується зробити пробну роздруківку для того, щоб при необхідності
відкоригувати місце роздрукування полів.

