
ЗАХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗОВАНОГО ЗАКІНЧЕННЯ 2019/2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ,  

ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ,  

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 
Відповідальний 

Форма 

узагальнення 

Відмітки про 

виконання, (№ 

справи, де 

зберігається) 

1.  
Проведення роботи з майбутніми 

першокласниками, набір до 1-го класу  
До 01.06.2020  ЗДНР  Наказ   

2.  

Проведення інформаційно-консультаційної 

роботи з учнями 11-го класу та їх батьками 

щодо порядку проведення ЗНО-2020  

Жовтень 2019 р.- 

травень 2020 р.  
ЗДНР  

Протоколи 

батьківських 

зборів  

 

3.  

Створення банку даних здобувачів освіти 9, 11- 

х класів, підготовка замовлення на документи 

про освіту  

Листопад 2019р.- 

Березень 2020 р.  
ЗДНР  Інформація   

4.  

Створення робочої групи для складання річного 

плану, проєкту навчального плану на 2020/2021 

навчальний рік  

Березень 2020 р.  Директор  Наказ   

5.  

Видання наказу про закінчення навчального 

року та проведення державної підсумкової 

атестації  

Квітень 2020 р.  Директор  Наказ   

6.  

Розгляд питання по закінченню навчального 

року на батьківських зборах, засіданнях ради 

ліцею  

Березень – 

травень 2020 р.  

Класні керівники, 

ЗДВР  
Протокол   

7.  

Затвердження персонального складу державних 

атестаційних комісій для проведення державної 

підсумкової атестації  

Квітень 2020 р.  Директор  Наказ   



8.  

Оформлення документів на здобувачів освіти, 

які звільнені від державної підсумкової 

атестації за станом здоров’я (у разі потреби)  

Квітень 2020 р.  ЗДНР  
Протокол П, 

наказ  
 

9.  
Розміщення інформації про організоване 

закінчення навчального року на сайті ліцею  
Квітень 2020 р.  ЗДНР  Інформація   

10.  

Оформлення куточків «Готуємося до закінчення 

навчального року та державної підсумкової 

атестації», «ЗНО-2020»  

Упродовж 

навчального року  
ЗДНР  Інформація   

11.  

Розгляд на засіданні педради, нараді при 

директорові, засіданні ради ліцею питання з 

підготовки до закінчення навчального року та 

проведення державної підсумкової атестації  

Квітень, травень 

2020 р.  

Директор ЗДНР 

ЗДВР  
Протоколи   

12.  

Організація проведення урочистостей з нагоди 

випуску учнів з ліцею. Свято Останнього 

дзвоника  

Травень 2020 р.  
Учителі-

предметники, ЗДВР  
Інформація   

13.  
Проведення спільного засідання педради та 

ради ліцею  

Травень-червень 

2020 р.  
ЗДВР  Протокол   

14.  
Здійснення обов’язкових видів контролю з 

навчальних предметів  
Травень 2020 р.  ЗДНР  Звіти   

15.  

Складання освітніх програм і навчального 

плану на 2020/2021 навчальний рік, погодження 

його в установленому порядку  

Червень 2020 р.  ЗДНР  Протокол   

16.  
Проведення державної підсумкової атестації 

учнів 4-х, 9-х,11-х класів  

Травень, червень 

2020 р.  
Директор  Протоколи   

17.  

Оформлення особових справ здобувачів освіти 

1-11-х класів, складання характеристик учнів 1-

х класів  

Травень 2020 р.  Класні керівники  Інформація   

18.  
Організація роботи щодо укомплектування 

ліцею педагогічними кадрами  

Травень-серпень 

2020 р.  
Директор  Інформація   

19.  
Збір заявок на проведення ремонтних робіт у 

2020 році  
Травень 2020 р.  Завгосп  Інформація   



20  
Погодження попереднього педагогічного 

навантаження з профспілковим комітетом  
До 01.06.2020  ЗДНР  Наказ   

21.  
Перевірка стану ведення ділової документації 

(табелів, особових справ)  
Червень 2020 р.  Директор ЗДНР  Наказ   

22.  
Оформлення наказу про підсумки роботи 

бібліотеки ліцею  
Червень 2020 р.  ЗДНР  Накази   

23.  

Визначення претендентів на нагородження 

Похвальними листами, Похвальними 

грамотами, медалями, для отримання свідоцтв із 

відзнакою  

Травень 2020 р.  Директор  
Наказ, , 

протоколи  
 

24.  
Оформлення класних журналів на кінець 

навчального року  
Червень 2020 р.  Класні керівники  Інформація   

25.  

Підбиття підсумків проведення 

внутрішкільного контролю, виконання річного 

плану ліцею, освітніх програм і навчального 

плану, дотримання нормативності освітнього 

процесу  

Червень 2020 р.  Директор  
Накази, 

протоколи  
 

26.  

Здійснення перевірки відповідності виставлення 

балів за навчальні досягнення в документи про 

освіту  

Травень - червень 

2020 р.  
ЗДНР , комісія  Наказ   

27.  

Аналіз результатів ЗНО на нарадах при 

директорові, педагогічних радах, на засіданнях 

методичних об’єднань вчителів – предметників.  

Серпень-

вересень2020 

року  

ЗДНР, керівники 

методичих 

об’єднань 

Протоколи   

28  

Проведення у ліцеї батьківських зборів щодо 

роз’яснення особливостей проведення ЗНО у 

2021 році, реєстрації здобувачів освіти на ЗНО, 

участі у пробному ЗНО.  

Листопад2020 р.  
Класні керівники 

11-х класів  
Протоколи   

 


