
                                                                                    Затверджено 

                                                          Директор школи                 Н. Р. Притолюк 

                                                          05.03.2019 р. 

Заходи 

Про закінчення 2018 – 2019 навчального року та проведення ДПА  

в ЗОШ І – ІІ ступеня с. Ощів 

№ Зміст заходу Термін виконання Хто відповідає 

1 Збір нормативних документів щодо 
організованого закінчення навчального року 
та проведення ДПА 

лютий Заступник директора 
із НВР 

2 Проведення батьківських та учнівських зборів  
з питань закінчення навчального року та 
проведення ДПА 

березень Дирекція школи, 
класний керівник 9 
класу 

3 Оформлення стенду та куточків підготовки до 
ДПА 

Лютий - Березень Вчителі  - 
предметники 

4 Збір документів та довідок ЛКК про 
звільнення від ДПА за станом здоров’я 

Березень - квітень Дирекція школи 

5 Контроль за виконанням навчальних програм 
і годин робочого навчального плану 

До 19.05 19 Заступник директора 
із НВР 

6 Проведення директорських контрольних 
робіт із навчальних дисциплін 

Травень 2019 р Дирекція школи 

7 Видати наказ про затвердження державних 
атестаційних комісій у 4 і 9 класах та 
інформувати  відділ освіти, молоді та спорту 

До 01.05.19 Дирекція школи 

8 Провести педраду та видати наказ про строки 
проведення ДПА у 4 і 9 класах 

До 05.04.19 Дирекція школи 

9 Провести педраду та видати наказ про 
звільнення від ДПА учнів 9 класу 

До 05.04.19 Дирекція школи 

10 Видати наказ про підсумки ДПА у 4 і 9 класах Травень, червень 2019 Дирекція школи 

11 Подання звіту у ВОМС про підсумки 
проведення ДПА у 4 і 9 класах 

Червень 2019 Заступник директора 
із НВР 

12 Провести педраду та видати наказ про 
обрання 3 предмета на ДПА у 9 класі 

До 05.04.2019 Дирекція школи 

13 Затвердити завдання для ДПА у 4 і 9 класах До  02.05.19 та 
До 25.05.19 

Дирекція школи 

14 Провести ДПА з української мови, математики 
та предмету за вибором педради школиу 9 
класі 

З 01.06 по 10.06.19 Дирекція школи 

15 Видати наказ про закінчення 2018 – 2019 
навчального року 

травень 2019 Дирекція школи 

16 Провести педраду та видати наказ про 
перевід учнів 1 – 4 класів 

Червень 2019 Дирекція школи 



17 Провести педраду та видати наказ про 
перевід учнів 5 – 8 класів 

Червень 2019 Дирекція школи 

18 Провести засідання педради та ради школи, 
видати наказ про нагородження учнів 2 – 8 
класів похвальним листом 

Червень 2019 Дирекція школи 

19 Оприлюднити на веб-сайті школи рішення про 
перевід учнів упродовж 5 робочих днів 

Червень2019 Заступник директора 
із НВР 

20 Здійснити не пізніше 6 робочих днів після 
завершення ІІ семестру річне оцінювання 
учнів 

Травень 2019 Вчителі - 
предметники 

21 Скласти в особових справах учнів 1 класу 
характеристику їх умінь і навичок 

Червень 2019 Класний керівник 1 
класу 

22 Видати за результатами навчання учням 2 – 8 
класів табель успішності 

Червень 2019 Класні керівники 

23 Провести педраду та видати наказ про випуск 
учнів 9 класу 

Червень 2019 Дирекція школи 

24 Провести свято останнього дзвоника 31.05.19 Дирекція школи 

25 Видати наказ про створення комісії з питань 
перевірки заповнення додатків до свідоцтв, 
про призначення відповідального за 
заповнення додатків 

До 25.05.19 Дирекція школи 

26 Видати наказ про проведення навчальних 
екскурсій для  учнів 1 – 4 класів 

Травень 2019 Дирекція школи 

27 Видати наказ про проведення навчальної 
практики для учнів 5 – 8 класів 

Травень 2019 Дирекція школи 

28 Видати наказ про проведення урочистого 
вручення свідоцтв про базову загальну 
середню освіту 

Червень 2019 Дирекція школи 

29 Видати наказ про проведення літнього 
оздоровлення учнівської молоді 

Травень 2019 Дирекція школи 

30 Переведення учнів в наступні класи в системі 
ІСУО 

Червень 2019 Заступник директора 
із НВР 

31 Складання проекту робочого навчального 
плану на 2019 – 2020 навчальний рік 

Червень 2019 Дирекція школи 

32 Видати наказ про створення робочої групи з 
складання річного плану роботи школи на 
2019 – 2020 навчальний рік 

Травень 2019 Дирекція школи 

33 
 

Проведення на загальних зборах колективу 
звітування директора школи 

Червень 2019 Дирекція школи 

34 
 

Видати підсумкові накази з питань 
методичної, виховної роботи, введення до 
профільного навчання 

Червень 2019 Дирекція школи 

36 
 

Видати підсумкові накази про перевірку 
читацьких навичок учнів 1 – 4 класів, 
перевірку класних журналів 

Червень 2019 Дирекція школи 

 


