
 РОБОТА  З ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ  УЧНІВ 11-ИХ КЛАСІВ У ЗНО-2020 
 

№ 
з/п 

Заходи термін виконання відповідальний Відмітка про 
виконання 

1. Видати наказ по школі «Про призначення відповідального за організацію 
роботи щодо  участі випускників у ЗНО-2020 

до 05.09. Маїла Л.В.  

2. Призначити відповідального за формування списків учнів-випускників 2020 року 
для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. 

вересень    Сагайдак І.І.  

3. Провести нараду при директорові з класними керівниками 11-их класів, 
учителями- предметниками з питання організації та підготовки учнів до 
тестування і процедури проходження ЗНО. 

вересень  Кремінь М.В.  

4. Провести інструктивну нараду для керівників методичних об’єднань з  питання 
організації проведення і підготовки учнів 11-их класів до тестування (нарада 
при заступникові директора з навчально-виховної роботи) 

вересень Маїла Л.В.  

5. Проводити збори учнів 11-их класів з метою роз’яснення процедури 
зовнішнього незалежного оцінюванні , підготовки до участі в ньому. 

вересень-квітень Маїла Л.В.,  
Сагайдак І.І.,  
Глущак О.В. 

 

6. Провести батьківські збори учнів 11- их класів з метою інформування про 
особливості ЗНО-2020 та роз’яснення процедури зовнішнього тестування, 
підготовки до участі в ньому випускників. 

жовтень – квітень  Легкий М.Т., 
Сагайдак І.І.,  
Глущак О.В. 

 

7. Висвітлювати інформацію про зовнішнє незалежне оцінювання на офіційному 
сайті НВК «ШТЛ» 

вересень-квітень Адміністрація  

8. Сприяти реєстрації учнів 11-их класів для участі у пробному ЗНО-2020 жовтень Сагайдак І.І.  

9. Сприяти реєстрації учнів 11-их класів для участі в основній сесії ЗНО-2020 січень Сагайдак І.І.  

10. Провести організаційну роботу з підготовки та участі учнів 11-их класів у 
пробному зовнішньому незалежному тестуванні з окремих предметів. 

лютий Сагайдак І.І.,  
Глущак О.В. 

 

11. Оновити базу даних старших інструкторів та інструкторів, залучених до роботи 
на пунктах тестування 

лютий Маїла Л.В.  

12. Забезпечити участь учнів в пробному зовнішньому тестуванні з окремих 
предметів 

лютий Сагайдак І.І.,  
Глущак О.В. 

 

 
13. 

 
Забезпечити участь учнів 11-их класів в основній сесії ЗНО  

 
квітень-червень  

Сагайдак І.І.,  
Глущак О.В., 

учителі-
предметники 

 

14. Учителям-предметникам організувати систематичну роботу з якісної підготовки 
до ЗНО відповідно до Програм підготовки до ЗНО, затверджених Міністерством 
освіти і науки України 

постійно  
на уроках 

Маїла Л.В., 
учителі-

предметники 

 

15. Надати потрібну інформацію до відділу освіти щодо організації, проведення та 
результатів зовнішнього тестування. 

у  разі запиту Маїла Л.В.  

16. Контроль за підготовкою учителів до уроків у 11-их класах (впровадження 
різнорівневих тестових технологій) 

протягом року Адміністрація  



 


