
План заходів  

Руданської СЗШ І-ІІІ ступенів  щодо покращення результатів  

складання ЗНО випускниками у 2019 році 

№ 

п\п 

Назва заходів Термін виконання  Відповідальні  

1 Проаналізувати  результати ЗНО – 

2018 року, розглянути їх на нараді 

при  директору. 

Вересень Адміністрація  

2 Ознайомлення з нормативними 

документами щодо  організації  та 

проведення ЗНО у 2018 році 

 Протягом  року Адміністрація  

3 Взяти участь в інструктивно- 

методичних, навчально-методичних 

та представницьких заходах для 

керівників ЗНЗ, їх заступників, 

відповідальних за ЗНО осіб 

 Адміністрація , 

відповідальний 

за ЗНО 

 Брати участь у нарадах 

відповідальних за ЗНО в навчальних 

закладах 

 

 Провести  засідання  методичної ради 

з питань ЗНО  випускників 

 

 Взяти участь  у РМО учителів , які 

викладають предмети, занесені в 

перелік предметів ЗНО 2018 року. 

 

30.10.-02.11.2018 Учителі - 

предметники 

 Математики (на базі Шаргородської 

районної гімназії); 

 

30.10.2018 

 Української мови, іноземної мови, 

суспільних дисциплін  (на базі 

Шаргородської СЗШ №1) 

 

 

31.10.2018 

 Біології , хімії, географії (на базі 

Шаргородської СЗШ №1) 

 

 

01.11.2018 

 Фізики (на базі Шаргородської СЗШ 

№1) 

 

02.11.2018 

4 Здійснювати  проведення системного 

внутрішкільного  моніторингу та 

відстежувати  динаміку як 

навчальних досягнень учнів, так і 

якісного викладання предметів. 

 

Протягом року Адміністрація  



5 Здійснювати  проведення  системного  

внутрішкільного  контролю за станом  

викладання навчальних предметів 

 

Постійно  Адміністрація  

6 Посилити  інформаційно- 

роз’яснювальну  та навчально – 

тренувальну роботу серед учнів  та 

батьків ,щодо участі у пробному ЗНО 

-2019 

Постійно  ЗДНВР, 

класний 

керівник 

7 Провести тематичну класну  годину « 

Пробне незалежне тестування» 

 

Листопад  Класний 

керівник 

8 Проведення комп’ютерних тестувань  Протягом року Учителі –

предметники, 

вч. 

інформатики 
9 Використовувати форми  завдань 

зовнішнього незалежного 

оцінювання під час  проведення 

уроків 

Постійно  Учителі школи 

10 Анкетування  учнів після проведення 

пробного ЗНО. Аналіз результатів 

анкетування учнів і розробка 

рекомендацій для вчителів - 

предметників 

Березень ,2019  ЗДНВР 

11 Оформити стенд «Зовнішнє  

незалежне оцінювання – єдиний 

шлях до  закладу вищої освіти» 

 

листопад ЗНВР 

12 Підготувати перелік офіційних 

інтернет-джерел з проведення on-line 

тестувань  та ознайомити  з ними  

випускників ЗНЗ та їх батьків 

 

Упродовж року  Учителі - 

предметники 

13 Створити постійно діючий 

консультативний  пункт з питань 

ЗНО для  учителів, учнів , їх батьків 

на базі школи 

Продовж року Адміністрація  

14 Надавати методичну допомогу 

педагогам щодо організації процесу 

підготовки учнів до складання  

тестувань. 

Продовж року  Адміністрація  

 

Директор школи                                                          /Л.А.Палій/ 


