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_10.11.2018 р.__ № __317____
Директору Департаменту освіти
Вінницької міської ради
Яценко О.В.
План заходів
комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із
спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики і фізики
№34 Вінницької міської ради» щодо покращення результатів ЗНО-2019
№ Назва
Захід,
Дата/терміни Очікувані
Адреса
з/п закладу
запланований у
проведення результати від
сайту
загальної закладі ЗСО
заходу
заходу
закладу
середньої
та дата
освіти
розміщення
на ньому
плану
1
КЗ «ЗШ І- Обговорення
Серпень
Підвищення
sch34.
ІІІ ст. №34 підсумків ЗНО –
2018
інформативності edu.vn.ua
ВМР»
2018 на засіданні
вчителівпедагогічної ради.
предметників
щодо
допущених
помилок,
підвищення
результатів ЗНО
2
КЗ «ЗШ І- Обговорення
Серпень
Підвищення
sch34.
ІІІ ст. №34 підсумків ЗНО –
2018
інформативності edu.vn.ua
ВМР»
2018 на засідання
вчителівпредметних
предметників
об’єднань.
щодо
допущених
помилок,
підвищення
результатів ЗНО
3
КЗ «ЗШ І- Робота предметних ВересеньПідвищення
sch34.
ІІІ ст. №34 об’єднань із
листопад
результатів ЗНО edu.vn.ua
ВМР»
розділом
2018

4

5

6

«Успішність
проходження ЗНО»
(сайт УЦОЯО,
сторінка
«Керівнику
закладу» по
визначенню тем із
низьким балом
відповідей.
КЗ «ЗШ І- Проведення
ІІІ ст. №34 батьківських зборів
ВМР»
11-х класів з
порядком денним
по підсумкам ЗНО
– 2018 та із
наданням
рекомендацій
практичного
психолога по
підготовці до ЗНО.
КЗ «ЗШ І- Організація
ІІІ ст. №34 консультацій по
ВМР»
предметах
(безкоштовно) при
підготовці до ЗНО 2019
КЗ «ЗШ І- ПсихологоІІІ ст. №34 педагогічний
ВМР»
супровід
випускників
практичним
психологом.
(Виступ «Як
готуватися до
ЗНО», заняття з
елементами
тренінгу «Стрес.
Методи подолання.
Вчимося
опановувати себе»)

Директор закладу

Листопад
2018

Підвищення
sch34.
відповідальності edu.vn.ua
і контролю з
боку батьків за
підготовкою
учнів до ЗНО

Впродовж
року

Підвищення
sch34.
результатів ЗНО edu.vn.ua

Лютийберезень

Зменшення
психологічного
навантаження
під час здачі
ЗНО

sch34.
edu.vn.ua

В.П. Крамар

