
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                                                розпорядження голови 

                                                                            Городищенської сільської ради 

                                                                            від 22.10.2020 року № 93/01.02 

 

 

План роботи  

з підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингових досліджень у Городищенській громаді на 2020-2021 н.р. 

 
№ 

з/п 

Вид діяльності Відповідальні 

підрозділи 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1. Організаційно-нормативне забезпечення системи оцінювання якості освіти 

1.1. Підготовка проєктів розпоряджень, доручень 

голови Городищенської сільської ради про 

забезпечення успішного проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання (далі – 

ЗНО) та моніторингових досліджень, 

співпрацю та взаємодію установ, причетних 

до ЗНО 

Гуманітарний 

відділ 

Протягом 

року 

2. Інформаційно-методичне забезпечення проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання 

2.1. Організація та проведення інформаційно-

методичних та навчально-методичних 

семінарів з питань підготовки та проведення 

ЗНО-2021 з відповідальними за педагогічними 

працівниками / працівницями 

(відповідальними за проведення ЗНО) 

Гуманітарний 

відділ 

Протягом 

року 

2.2. Інформування учнівської та педагогічної  

громадськості закладів освіти про умови 

реєстрації на участь у пробному і основному 

ЗНО-2021 

Гуманітарний 

відділ, ЗЗСО 

Жовтень 

2020 – 

травень 2021 

2.3. Поширення інформаційних матеріалів для 

підготовки до ЗНО-2021 (плакати, 

інформаційні листки, газети, брошури тощо) 

Гуманітарний 

відділ, ЗЗСО 

Протягом 

року 

2.4. Поширення інформації серед випускників 

ЗЗСО щодо 

форм підготовки до ЗНО-2021 

Гуманітарний 

відділ, ЗЗСО 

Жовтень 

2020 – 

червень 2021 

2.5. Поширення інформації що організації та 

проведення ЗНО-2021 через офіційні вебсайти 

та соціальні мережі 

Гуманітарний 

відділ, ЗЗСО 

Протягом 

року 

3. Організація забезпечення проведення процедур зовнішнього незалежного 

оцінювання 

Пробне  ЗНО-2021 

3.1. Підбір залучених осіб для проведення 

пробного ЗНО 

Гуманітарний 

відділ, ЗЗСО 

Лютий – 

березень 

2021 



3.2. Забезпечення проведення пробного ЗНО Гуманітарний 

відділ, ЗЗСО 

Березень – 

квітень 2021 

Підготовчі заходи 

3.3. Призначення відповідальних за ЗНО Гуманітарний 

відділ, ЗЗСО 

Жовтень 

2020 

3.4. Оновлення інформації про місцеві органи 

управління освітою, заклади освіти в 

довідниках ITC УЦОЯО 

Гуманітарний 

відділ, ЗЗСО 

Жовтень – 

листопад 

2020 

3.5. Оновлення інформації про місцеві органи 

управління освітою, заклади освіти в програмі 

«Джуліам» 

Гуманітарний 

відділ, ЗЗСО 

Жовтень – 

листопад 

2020 

Реєстрація на участь у ЗНО-2021 

3.6. Формування та відправлення до ЛРЦОЯО 

комплектів реєстраційних документів 

учнів/учениць, які складатимуть ДПА у формі 

ЗНО 

Гуманітарний 

відділ, ЗЗСО 

Лютий – 

березень 

2021 

Підготовка працівників, залучених до процедур ЗНО 

3.7. Підбір працівників до роботи у пунктах 

проведення ЗНО-2021 
Гуманітарний 

відділ, ЗЗСО 

Січень – 

травень 2021 

 




