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Додаток 2 

до наказу  по школі 

від 04.03.2014 р. № 35 

 
 

План заходів 

 Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 з питань 

закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації 

випускників  2013-2014 н. р. 
 

№ Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

1 Проведення нарад для учителів з питань закінчення навчального року та 

ДПА. 

24.03.2014 

07.04.2014 

05.05.2014 

28.05.2014 

В.С. Малиновська 

 

2 Здійснення контролю за проведенням ДПА. Травень-

червень 

В.С. Малиновська 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

3 Організація роботи з повторення вивченого матеріалу у 1-11 класах, з 

підготовки учнів 4,9,11 класів до державної підсумкової атестації. 

З 31.03. 

2014 

М.А. Петриченко 

4 Здійснення оперативного контролю за правильністю обліку, оформлення та 

видачі документів, роз’яснювальна робота серед педагогічних працівників 

щодо особливостей заповнення додатків до атестатів про повну загальну 
середню освіту та свідоцтв про базову загальну середню освіту. 

Травень-

червень 

В.С. Малиновська 

5 Скласти розклад  консультацій та ДПА – 2014 До 04.04.14 М.А. Петриченко 

6 Учителям-предметникам здати варіанти завдань для ДПА, підготовка яких 

належить до компетенції навчального закладу  (перекодування варіантів, 

конверт), враховуючи рекомендації МОН України:  

 

 9-ті класи – математика, географія, біологія, англійська мова. 

 11-А клас – українська література,  світова література. 

 11-Б клас – математика,  історія України, біологія 

До 18.04.14 О.В.Мельник  

А.В.Кундиревич 

І.М.Мандзюк 

Л.О.Горбачук 

Н.В.Гурківська 

Т.Є.Кондратюк 

О.С.Омельченко 

Л.І.Зозуля 

 О.М.Яценко 

С.Я.Муренко 

В.В.Панченко 

7 Педагогічна рада № 2 

8. Про затвердження переліку предметів за вибором та форми їх проведення  
для ДПА у 9,11 класах, списків учнів за обраними предметами. 

9. Про затвердження мережі класів, гуртків, груп ГПД, проекту Робочого 

навчального плану  на 2014-2015 н.р. 

24.03.2014 В.С. Малиновська 

8 Здати у відділ освіти  розклад, терміни та форми проведення ДПА у 4,9,11 

класах, склад комісій для ДПА 

04.04.14 М.А. Петриченко 

9 Перевірити журнали 11(10)-их класів 16.04.2014 В.С. Малиновська 

10 Погодити завдання для ДПА в 4,9,11 класах на засіданнях шкільних 

методичних комісій та науково-методичної ради школи. 

22.04.14 М.А. Петриченко  

11 Підготувати  документи про звільнення учнів від ДПА До 30.04.14 М.А.Петриченко 
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12 Затвердити варіанти завдань ДПА у 4,9,11 класах, забезпечити їх 

конвертування та збереження 

До 30.04.14 В.С. Малиновська 

13 Скласти та подати на затвердження директору школи графік проведення 

навчальних екскурсій та навчальної практики учнів, включаючи теми 

занять. 

До 

30.04.2014 

М.А.Петриченко 

Н.І.Соболь 

14 Державна підсумкова атестація в 4-их класах з 13 по 22 

травня 

2014 року 

Н.І.Соболь 

15 Семестрове оцінювання (ІІ семестр) навчальних досягнень  учнів 11 класів.  19.05.2014р. М.А.Петриченко 

16 Річне оцінювання навчальних досягнень учнів 11 класів. 

Повне завершення вивчення навчального матеріалу в 11- их класах. 

Учителям-предметникам зробити записи на сторінках класних журналів про 

виконання програм (за зразком). 

22.05.2014р. М.А.Петриченко 

17 Класним керівникам 2-11 класів отримати електронні звіти про навчальну 

діяльність учнів у 2013-2014 н.р. 

22.05.2014р. М.А.Петриченко 

18 Здати у відділ освіти підтвердження замовлення на виготовлення атестатів 
особливого зразка. 

22.05.2014р. В.С. Малиновська 

19 Педагогічна рада № 3 

1.Про допуск учнів 11 класів до державної підсумкової атестації. 

2.Про звільнення учнів 11 класів від державної підсумкової атестації. 

22.05.2014р. В.С.Малиновська 

20 Державна підсумкова атестація в 11-их класах. з 23 по 29 

травня 

2014 року 

М.А.Петриченко 

21  Звіт директора школи. 28.05.14р. В.С. Малиновська 

22 Семестрове оцінювання (ІІ семестр) навчальних досягнень  учнів 2-10 

класів.  

26.05.2014р. М.А.Петриченко 

23 Річне оцінювання навчальних досягнень учнів 2-10 класів. 

Повне завершення вивчення навчального матеріалу в 2-10 класах. 

Учителям-предметникам зробити записи на сторінках класних журналів про 

виконання програм (за зразком). 

29.05.2014р. М.А.Петриченко 

24 З метою профілактики дитячого травматизму та адаптації школярів до умов 

канікулярного періоду, провести в 1-11 класах диктанти творчі роботи, 

бесіди з питань безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, перебування 
на воді. Зміст проведених заходів записати у класні журнали на відповідні 

сторінки. 

До 

29.05.2014р. 

Л.М. Гаркуша 

25 Педагогічна рада № 4 

1. Про випуск учнів 11 класів.   

2. Про нагородження випускників 11-их класів золотими та срібними 

медалями. 

3. Про допуск учнів 9 класів до державної підсумкової атестації. 

4. Про звільнення учнів 9 класів від державної підсумкової атестації. 

29.05.2014 В.С.Малиновська 

26 Класним керівникам 2-11 класів здати електронні звіти про навчальну 

діяльність учнів у 2013-2014 н.р. 

29.05.2014р. М.А.Петриченко 

27 Свято "Останній дзвоник" для учнів 1-11-х класів. Початок о 9.00. 30.05.2014р. Л.М.Гаркуша 

28 Урочисте вручення документів про освіту випускникам 11-х  класів   31.05.2014 В.С. Малиновська 

29 Навчальні екскурсії й навчальна практика  у 1-4 класах. 02 - 05 

червня 

2014 року 

Н.І.Соболь 

30 Класним керівникам 1-4 класів  здати класний журнал та особові справи. 06.06.2014р. Н.І. Соболь 

31 Навчальні екскурсії й навчальна практика  у 5-8,10 класах.  02 – 13 

червня 

2014 року 

М.А.Петриченко 

 

32 Державна підсумкова атестація в 9-их класах з 02 по 16 

червня 

2014 року 

В.С.Малиновська 

33 Здати у відділ освіти підтвердження на замовлення свідоцтв з відзнакою. 10.06.2014р. В.С. Малиновська 

34 Класним керівникам 1-8,10 класів перевірити у класних журналах записи 

про проведену  навчальну практику та навчальні екскурсії. 

13.06.2014р. Класні керівники 



 

 

35 Класним керівникам 5-8, 10 класів  здати класний журнал та особові справи.  16.06.2014р. М.А. Петриченко 

 

36 Педагогічна рада № 5 

1.Про випуск учнів 9 класів. 

2.Про перевід учнів 1 - 4, 5 – 8, 10 класів до наступного класу та  

нагородження “Похвальними листами”. 

3.Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним 

персоналом у  2013-2014 н.р. і завдання на 2014-2015 н.р. щодо поліпшення 

контролю і керівництва закладом, забезпечення рівнів навчальних 

досягнень учнів 

4. Про результати ДПА в 4,9,11 класах у 2013-2104 н.р. 
5. Про визначення претендентів на нагородження медалями серед учнів 10-

их класів за результатами семестрового оцінювання. 

6.Про хід впровадження нового Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти у практику роботи школи. 

7.Про стан викладання предметів варіативної складової та ефективність 

використання годин варіативної складової робочого навчального плану у 

2013-2014 н.р. 

8. Про стан організації індивідуального навчання у 2013-2014 н.р. 

9.Про ефективність роботи шкільних методичних комісій щодо 

впровадження ІКТ в навчально-виховний процес у 2013-2014 н.р. 

10. Про ефективність та результативність організації гурткової роботи в 
2013-14 н.р. 

11.Про стан лікарсько-педагогічного контролю за організацією фізичного 

виховання учнів у 2013-2014 н.р. 

12. Про стан організації харчування учнів у 2012-2013 н.р. 

13.Про організацію соціально-психологічного супроводу навчально-

виховного процесу у 2013-2014 н.р. 

14. Про виконання рішень попередніх педрад. 

17.06.2014 В.С.Малиновська 

37 Урочисте вручення документів про освіту випускникам  9-х класів.  18.06.2014р. В.С.Малиновська 

38 Узагальнити результати проведення державної підсумкової атестації у 
2013-2014 н.р. (наказ по школі), копію наказу подати у відділ освіти. 

20.06.2014 М.А.Петриченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


