ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
№ 275

08.11.2012
Про використання вчителями на уроках
завдань у тестовій формі та підготовку
учнів 10- 11-х класів до зовнішнього
незалежного оцінювання
Відповідно до спільного листа

Головного управління освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації від 15.10.2012 № 01-12/5339
та ХРЦОЯО від 15.10.12 р. №10/01-299 «Про підвищення якості підготовки
учнів до ЗНО», з метою якісної підготовки учнів 10-11-х класів до
зовнішнього незалежного оцінювання,
НАКАЗУЮ:
1. Класному керівникові 11 класу Коломієць І.В.надати інформацію про
перелік навчальних предметів, обраних учнями для ЗНО.
До 12.11.2012
2. Провести батьківські збори із запрошенням учнів 11 класу на тему «Участь
учнів у ЗНО»
Адміністрація, 09.11.2012
3. Учителям- предметникам :
3.1.Спланувати триразове

проведення тренувальних тестувань

ЗНО

за

завданнями минулих років з кожного предмета, обраного учнями для ЗНО.
До 26.11.2012
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3.2. Надавати консультації учням з підготовки до ЗНО, використовуючи
години, відведені для індивідуальних та частково факультативних занять.
Постійно
4. Заступнику директора по навчальній роботі Чоломбитько О.В.:
4.1. Здійснювати контроль за ефективністю підготовки вчителями учнів до
ЗНО на уроках; системного використання в навчанні тестових технологій.
Постійно
4.2. Організувати в 11 класі проведення вчителями не менше трьох разів
тренувальних тестувань з кожного предмета, обраного учнями для ЗНО, за
завданнями минулих років.
До 01.03.2013
4.3. Провести роз’яснювальну роботу щодо залучення максимальної
кількості

випускників закладу до

участі

в

пробному незалежному

оцінюванні, що проводиться УЦОЯО.
Листопад 2012- березень 2013
4.4. Про проведення тренувальних тестувань інформувати Департамент
науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (відділ
нормативності та якості освіти)
До 15.03.2013.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи

Н.І. Пенкіна

Згідно з оригіналом 
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З наказом від 08.11.2012 № 275 ознайомлені:
Чоломбитько О.В. Заступник директора по НР
Коломієць І.В.

______________

Класний керівник 11 класу, вчитель ______________
англійської мови

Перевертень Л.В.

Вчитель математики

______________

Недавня В.В.

Вчитель географії

______________

Лубенцова Р.І.

Вчитель російської мови і світової ______________
літератури

Лісак Б.І.

Вчитель фізики

______________

Даниленко Н.М.

Вчитель хімії та біології

______________

Василевська І.О.

Вчитель української мови та літератури ______________

Ушакова Н.М.

Вчитель трудового навчання

______________

Усевич Т.В.

Вчитель історії

______________

Чоломбитько 05746-2-62-17

