Заходи щодо підготовки учнів 11-х класів
Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3
до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання
у 2019-2020 навчальному році
№
1

2

3

Заходи

Терміни
Відповідальний
виконання
Аналіз результатів ДПА (у формі ЗНО) та річного оцінювання Вересень
Адміністрація
випускників 2019 року.
школи
Засідання педагогічної ради з метою обговорення питання
про рівень та якість надання освітніх послуг випускникам
школи за результатами ЗНО 2019 року.
Ознайомлення із «Календарним планом підготовки та проведення Вересень
Заступник
в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», із
«Деякими питаннями проведення в 2020 році ЗНО результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,
обговорення наказу МОН України «Про підготовку до

директора з НВР

проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти» № 947 від 09.07.2019 року
Ознайомлення випускників із графіком проведення основної Вересень
сесії ЗНО

Заступник
директора з НВР,
класні керівники

4

Затвердження плану роботи школи з підготовки до ЗНО та Вересень
ДПА

Адміністрація
школи

5

Формування електронної бази даних випускників

6

Проведення опитування випускників щодо вибору ними Вересень
предметів для зовнішнього тестування
Розміщення публікацій та інформаційних матеріалів на Протягом
шкільному сайті в розділі «Готуємося до ЗНО та ДПА»
року
Оновлення динамічного стенду « ДПА та ЗНО-2020»
Протягом
року
Оновлення інформаційних куточків «Готуємося до ЗНО та Листопад
ДПА» у навчальних кабінетах

Заступник
директора з НВР,
класні керівники,
секретар
Заступник
директора з НВР
Заступник
директора з НВР

7
8
9

Вересень

10

Організація факультативних, додаткових занять,
консультацій для учнів по підготовці до ЗНО, ДПА

Вересень

11

Ознайомлення учнів із наказом УЦОЯО «Про затвердження
загальних характеристик сертифікаційних робіт зовнішнього
незалежного оцінювання 2020 року»
Організація й проведення загальношкільних батьківських
зборів:
- «Зовнішнє незалежне оцінювання - важливий крок
до здійснення мрії про вищу освіту»;
- «Формування мотивації до навчання як запорука
успішного складання ЗНО»;
- «Правила поведінки на пункті тестування».

Жовтень

12

24.10.2019
10.12.2019
05.04.2020

Заступник
директора з НВР
Учителіпредметники,
класні керівники

Адміністрація
школи
ЗДНВР, вчителіпредметники
Адміністрація
школи, класні
керівники

13

14

15

Організація та проведення годин спілкування з
випускниками:
- «Деякі питання проведення ЗНО в 2020 році»;
- «Пробне ЗНО-2020: хочеш себе перевірити - реєструйся»;
- «Особливості вступної компанії до вишів у 2020 році».
Проведення контрольних зрізів знань учнів 10-11-х класів з
української мови і літератури, математики, історії України,
англійської мови, біології, фізики, хімії, географії з
використанням тестових форм оцінювання навчальних
досягнень учнів у рамках внутрішнього контролю
Розроблення завдань у форматі сертифікаційний робіт ЗНО
для здійснення контрольно-оцінювальної діяльності учнів

16

Організація системного повторення навчального матеріалу з
метою підготовки до ДПА та ЗНО

17

Проведення тренінгових занять
підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

18

Залучення учнів до он-лайн тестування з навчальних
дисциплін

19

Реєстрація учнів 10-11 класів для участі у пробному ЗНО2020

20

Реєстрація учнів для участі в основних сесіях ЗНО-2020

21

Проведення моніторингу кількісного складу зареєстрованих
випускників, які братимуть участь в основній сесії ЗНО-2020
Проведення засідання педагогічної ради, на якій затвердити
списки учнів 11-х класів щодо вибору предметів для
проведення ДПА у формі ЗНО
Ознайомлення випускників з умовами вступної кампанії
2020 року

22

23

з метою психологічної

Директор школи

Жовтень
Листопад
Січень
Протягом
листопадаберезня
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
08-31.01.
2020
03.0224.03.2020
Березень

Заступник
директора з НВР,
класні керівники

Адміністрація
школи

Учителіпредметники
Учителіпредметники
Практичний
психолог
Учителіпредметники
Заступник
директора з НВР
Заступник
директора з НВР,
учитель
інформатики
Заступник
директора з НВР

Квітень

Адміністрація
школи

Протягом
ІІ семестру

Заступник
директора з НВР,
класні керівники

Т.І.Гузенко

