HAKA3
no KHToMHpCLKOMy 0ôJ1acHOMy JJiueo KUTOMHpCLKOi o6/1acHoï' pann

No3 9

BiAd O9_2020 poky

Ipo 3aTBepixeHHa TlonoxeHH npo akaneMiuHy

no6poueCHiCTb Ta cKJany KoMiciï
3 nHTaHb akanemiYHoi AO6pouecHOCTi Ta eTHKH
yuacHHKiB OCBITHBoro npouecy niueo

KepyroHCb 3akoHaMu YkpaïHH «Tlpo ocBiTy», «Tlpo 3ano6iraHHA KOpymuin,
«llpo aBropcbki ta cymixHi upaBa», BiAnoBiAHO AO IpoTOKOIy Ne 2 Bin 30.09.2020p.
TenaroriuHo?

paiu KuTOMHpCbKOro oÑ1acHoro Jainero KaToMHpcbkoi o6nacHo?

pann Ta 3 MeTOO 3a6e3neueHHA AOBipH Ao pe3yIbTaTiB HaBvaHHa, nonepepKeHHS

mopymeHb oCBITHBoro npouecy
HAKA3YIO:
1. 3aTBepauTH Ilono*eHHA npo akajeMiYHy AO6povecHICTb yuaCHHKIB

oCBITHLOro npouecy 3aKiany (nonaToK N1).
2. CKJ1aA Komiciï

3

nHraHb

oCBITHLOro npouecy niuerO

akanemivHoi AoopoueCHOCTI

BiJTOBÍJMHO AO

HOAaHas

3. Po3MicTHTH JaHHÅ Haka3 Ha caHri JniLyero.

KoHTpoIb 3a BHKOHAHHAM Haka3y 3aJIHIIaIo 3a co6oro.

AupeKTop niliexo

DHKOHaBeb: Ji.P.Paccoxina

yuacHHkiB

nezarorivnoï panu 3aTBepuTn

(AOnaTOK Ne2).
4.

Ta erukH

JI.B.KopiHHa

Додаток до наказу
№139 від 30.09.2020р.
План заходів
Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради
з попередження порушення академічної доброчесності
на 2020-2022 р.р.
№
з/п

Заходи, вид роботи

Терміни

Відповідальні

до 01.10.
2020 р.

педагогічна
рада
адміністрація

Дотримання
принципів
академічної
доброчесності усіма учасниками освітнього
процесу відповідно до компетенції та
посадових обов'язків

постійно

усі учасники
освітнього
процесу

Під час оцінювання учнів з навчальних
предметів керуватися Критеріями оцінювання
навчальних досягнень учнів

постійно

вчителі
закладу

Виявляти факти порушення академічної
доброчесності
учасниками
освітнього
процесу (списування учнями на перерві та під
час уроку, використання учнями під час
контрольних
занять
непередбачених
допоміжних матеріалів, технічних засобів,
необ’єктивне
оцінювання
вчителями
навчальних
компетентностей
учнів
з
предметів тощо)

постійно

педагогічний
колектив

Створити комісію з питань дотримання
академічної доброчесності та етики в закладі
освіти

Під час прийому на роботу ознайомлювати у разі
педпрацівників
з
Положенням
про потреби
академічну
доброчесність
учасників
освітнього процесу (під підпис).

КовальчукА.М
Рассохіна Л.Р.

Під час батьківських зборів, зокрема онлайн,
доводити до відома батьків необхідність
дотримання основних завдань Положення про
академічну
доброчесність
учасників
освітнього процесу.

протягом
навчального
року

заст директора
з навчальновиховної
роботи

Під час проведення курсових та виховних
годин доводити до відома учнів основні
аспекти
Положення
про
академічну
доброчесність учасників освітнього процесу,
розмістити Положення в кабінетах на
класних стендах.

протягом
навчального
року

заст директора
з навчальновиховної
роботи,
куратори,
вихователі

Проводити інформаційну роботу щодо
роз’яснення та популяризації принципів

постійно

педагогічний
колектив

Примітки

академічної доброчесності серед учасників
освітнього процесу.
На
засіданнях
ліцейної
філії
МАН
«Інтелектуал» ознайомити учнів з методами
виявлення та запобігання плагіату під час
написання науково-пошукових робіт.
Перевірити на плагіат проектні роботи при
подачі на І етап Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів Київського територіального відділення
Малої академії наук України (Київської
Малої академії наук учнівської молоді)
Усі підготовлені до друку навчальні матері
али розглядати на засіданнях
науковометодичної ради НВК
Під час відвідування уроків у вчителів 3-11-х
класів звертати увагу на об’єктивність
оцінювання навчальних досягнень учнів
З метою об’єктивного оцінювання
компетентностей вчителів, вихователів ГПД
під час атестації відвідувати уроки та
позакласні заходи

