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З А Х О Д И 

 

щодо організованого закінчення 2013-2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації 
 

 

Зміст діяльності дата Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

Збір нормативних документів щодо організованого закінчення навчального року та 

підготовки і проведення ДПА 

17.03.31.03. 
Глухота Л.М. 

 

Оформлення тематичної папки «Документація щодо закінчення навчального року»  17.03.-31.03 Глухота Л.М.  

Підготовка проекту наказу по навчальному закладу про порядок закінчення 

навчального року й проведення державної підсумкової атестації 

25.03. 
Глухота Л.М. 

 

Розробка заходів щодо організованого закінчення навчального року, проведення 

державної підсумкової атестації 

25.03. 
Глухота Л.М. 

 

Проведення нарад щодо організованого закінчення навчального року, проведення 

державної підсумкової атестації 

26.03. Будко О.В. 

Глухота Л.М. 

 

Проведення батьківських та учнівських зборів з питань організованого закінчення 

навчального року, проведення державної підсумкової атестації 

15.04. Кущенко І.Ю. 

Кл. керівники 

 

Збір заяв учнів на складання ДПА за вибором учнів (вибір предмета та форми 

проведення) 

31.03-

08.04.2014 

Глухота Л.М. 

Коваленко І.Г. 

 

Оформлення стенду та куточків «Готуємось до державної підсумкової атестації» 14.04.2014 Глухота Л.М.  

Контроль за виконанням навчальних програм і годин робочих навчальних планів 12.05.-4-ті кл 

22.05.-11-ті  

до 30.05.-1-

Глухота Л.М. 

 



10-ті кл. 

Провести роз’яснювальну роботу з педагогічними працівниками щодо державної 

підсумкової атестації та оцінювання учнів випускних класів, які є учасниками 

міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, виставок, тренувальних 

зборів міжнародного рівня 

протягом 

місяця 
Глухота Л.М. 

 

Засідання шкільних предметних методичних об’єднань (обговорення вимог до 

проведення державної підсумкової атестації з навчальних предметів, опрацювання 

методичних рекомендацій) 

27.03.-28.03.  Альохіна Л.А. 

Овсянніков О.М. 

Кащеєва Г.І. 

Тарасова Т.О. 

 

Збір документів та підготовка списків і довідок, що підтверджують звільнення учнів 

від ДПА за станом здоров’я 

До 25.03. 

До 01.05. 

Глухота Л.М. 

Кл. керівники 

 

 

Розробка сценарію свята Останнього дзвоника До 12.05. Кущенко І.Ю. 

 

 

Складання графіку проведення річних контрольних робіт у школі І-ІІІ ступенів До 10.04. Глухота Л.М.  

Засідання педагогічної ради «Про хід підготовки до організованого закінчення 

навчального року, обговорення змісту Інструкції про переведення та випуск учнів 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності» 

24.03. 

Будко О.В. 

 

Надання до управління освіти замовлення на матеріали для проведення ДПА в  11-х 

класах 

До 10.04. 
Глухота Л.М. 

 

Подання до управління освіти документів та підготовка списків і довідок, що 

підтверджують для звільнення учнів від ДПА за станом здоров’я 

До 25.03. 
Глухота Л.М. 

 

Складання розкладу проведення ДПА в 4,9, 11- класах, підготовка пропозицій щодо 

складу апеляційних комісій з кожного предмета 

14.04. 
Глухота Л.М. 

 

Контроль за якістю виконання навчальних програм і годин робочого навчального 

плану 

 
Глухота Л.М. 

 

Складання проекту наказу щодо складу атестаційних комісій для проведення 

державної підсумкової атестації 

15.04.24.04. 
Глухота Л.М. 

 

Підготовка матеріалів для проведення ДПА предметів за вибором До 28.04. Глухота Л.М.  

Подання до управління освіти замовлення на матеріали для проведення ДПА для 

учнів 9-х класів 

До 10.04. 
Глухота Л.М. 

 

Погодження в управлінні освіти розкладу проведення ДПА      24.04. 

      
Глухота Л.М. 

 

Подання до управління освіти на затвердження складу атестаційних  комісій      24.04. Глухота Л.М.  

Підготовка листів-подяк учням та  їх батькам за активну участь у житті школи, До 30.05. Кущенко І.Ю.  



класу До 17.06. 

Проведення контрольних робіт за текстами адміністрації у 5-11 класах згідно з 

річним планом роботи закладу 

19.05.-23.05 
Учителі 

 

Підготовка до свята Останнього дзвоника для учнів  До 30.05. Кущенко І.Ю. 

Коваленко І.Г. 

Чебослаєва В.Ф. 

 

Підготовка проекту наказу «Про внесення змін у розклад навчальних занять і режим 

роботи окремих класів (або закладу) в дні проведення ДПА в 9, 11-х класах»  

  22.04. 
Глухота Л.М. 

 

Розмістити на сайті ліцею інформацію щодо організованого закінчення навчального 

року та проведення державної підсумкової атестації у 2013-2014 навчальному році 

       До 14.04. 
Коваленко С.В. 

 

Контроль за своєчасним виставленням семестрових  та річних балів учням 3(2)-4-х, 

5-11-х класів 

До 20.05.-

сем.-11-ті кл. 

До 23.05.- 

річне -11-ті 

кл. 

До 26.- 

сем.1-3,5-10-

ті кл. 

До 29.05.-1-

3-ті кл,5-10-

ті кл. 

 

Глухота Л.М. 

 

Підготовка запрошень для гостей на свято Останнього дзвоника для випускників 

4,9, 11-х класів, свято  вручення документів про освіту 

20.05 -22.05.  
 

 

Проведення педради з питань: 

- закінчення навчального року; 

- підсумкового оцінювання учнів, які звільняються від ДПА за станом 

здоров’я; 

- підсумкове оцінювання учнів, які навчаються за індивідуальними планами 

15.05. 

Будко О.В. 

Глухота Л.М. 

 

Підготовка проекту наказу про звільнення випускників 9-х класів від ДПА за 

станом здоров’я 

До 16.05. 
Глухота Л.М. 

 

Перевірка готовності навчального закладу до проведення ДПА 12.05. 

22.05. 

30.05. 

Будко О.В. 

 

Одержання в управлінні освіти матеріалів для проведення ДПА учнів11-х класів Згідно з Глухота Л.М.  



графіком  

Проведення ДПА учнів 11 класів 23.05.-30.05. Глухота Л.М.  

Проведення спільного засідання педради та ради закладу з питань нагородження 

Похвальними грамотами учнів 9-х та 11-х класів 

      30.05. Будко О.В. 

Заславська І.І. 

 

Проведення підсумкових бесід по запобіганню всім видам дитячого травматизму в 

літній період, під час ДПА 

      29.05. 
Кл. керівники 

 

Внесення змін до бази випускників 11-х класів, що претендують на отримання 

атестата з відзнакою 

До 30.05. 
Глухота Л.М. 

 

Свято Останнього дзвоника для випускників 1- 11-х класів 30.05. Чебослаєва В.Ф.  

Педрада про переведення учнів початкової школи до наступного класу, підсумки 

ДПА та випуск учнів 11-х класів зі школи ІІІ ступеня 

30.05. 
Будко О.В. 

 

Проведення інструктажу для класних керівників 11-х класів щодо заповнення 

документів про освіту 

25.05 
Глухота Л.М. 

 

 Контроль за роботою членів педагогічного колективу у частині недопущення 

фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року та 

проведення державної підсумкової атестації 

постійно 

Будко О.В. 

 

Перевірка дотримання вимог щодо розрахунків середнього бала атестата, 

об’єктивності та  відповідності виставлення у додатки до атестата про повну 

загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 11-х класів 

30.05. 

Глухота Л.М. 

 

Проведення урочистих заходів, присвячених випуску учнів 11 класів. 31.05. Кущенко І.Ю.  

Проведення загальноміських урочистих заходів, присвячених випуску учнів 11-х 

класів 

01.06. Будко О.В. 

Кущенко І.Ю. 

 

Одержання в управлінні освіти матеріалів для проведення ДПА учнів 9-х класів За графіком Глухота Л.М.  

Проведення ДПА учнів 9-х класів 2.06.-16.06. Глухота Л.М.  

Контроль за здійсненням семестрового  оцінювання учнів  11-х кл. 

 

                                                                                                 1-3-5-10 класи 

 

 

Контроль за здійсненням  річного оцінювання учнів 11-х кл. 

                                                                                   1-3-5-10 класи 

До 20.05. 

      

26.05. 

 

 

до 23.05. 

до 29.05. 

 

 

Глухота Л.М. 

 

Організація та проведення повторного семестрового оцінювання для учнів 3-8, 10-х 

класів 

26.05.-29.05. 
Глухота Л.М. 

 



Проведення спільного засідання педради та ради закладу з питань нагородження 

Похвальними листами учнів 5-8, 10 класів 

29.05. Будко О.В. 

Заславська К.А. 

 

Контроль за своєчасним виставленням семестрових  та річних балів учням  3 класу  Глухота Л.М.  

Проведення підсумкових бесід із запобіганням всім видам дитячого травматизму в 

літній період з учнями 3-8, 10-х класів 

До 29.05. 
Глухота Л.М. 

 

Урочисті заходи з нагоди свята Останнього дзвоника 30.05. Кущенко І.Ю.  

Внесення змін до бази випускників 9-х класів, що претендують на отримання 

свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою. 

16.06. 
Глухота Л.М. 

 

Контроль за підсумковим оцінюванням навчальних досягнень учнів 5-8, 10 класів        16.06 Глухота Л.М.  

Педрада про підсумки навчальної практики, переведення учнів 5-8, 10 класів  у 

наступні класи та випуск учнів 9-х класів зі школи ІІ ступеня 

16.06. 
Будко О.В. 

 

Контроль за якістю виконання навчальних програм і годин робочого навчального 

плану 

16.06.-20.06 
Глухота Л.М. 

 

Проведення інструктажу для класних керівників 9 класів щодо заповнення 

документів про освіту 

10.06 
Глухота Л.М. 

 

Перевірка об’єктивності та  відповідності виставлення у додатки до свідоцтва про 

базову загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9-х 

класів 

17.06. 

Глухота Л.М. 

 

Проведення урочистих заходів, присвячених випуску учнів 9 класів, та вручення 

документів про освіту 

18.06 
Кущенко І.Ю. 

 

 


