
Заходи
на усунення недоліків у роботі Церківнянської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів на основі атестаційної експертизи з 02 по 14 лютого 2015 р.

№
н/п

Назва заходу Термін
виконання

Відповідальний Примітка

1 . Провести капітальний 
ремонт приміщення для 
зберігання дров та 
пічок, утеплити 
надвірні туалети.

До 01.09.2015 Директор школи 
Маленевич Л.М.

Частково
виконано

2. Обладнання кабінетів 
привести у 
відповідність до вимог 
Положення про 
навчальні кабінети 
загальноосвітніх 
навчальних закладів.

До 01.09.2015 Дирекція школи, 
вчителі

Частково
виконано

3. Подбати про 
покращення навчально- 
матеріальної бази 
викладання предметів 
інваріативної складової 
навчального плану.

До 01.09.2015 Дирекція школи, 
вчителі

Частково
виконано

4. Покращити підготовку 
до проведення 
педагогічної ради, 
налагодити соціально- 
психологічний супровід 
навчально-виховного 
процесу.

постійно Директор школи 
Маленевич Л.М.

Виконано

5. Створити дієву систему 
контролю за 
виконанням власних 
управлінських рішень.

постійно Директор школи 
Маленевич Л.М.

Виконано

6. Удосконалити 
структуру методичної 
роботи.

постійно Заступник 
директора з НВР 
Гук Г.І.

Виконано

7. Практикувати вивчення 
і поширення передового 
педагогічного досвіду.

постійно Дирекція школи Виконано

8. Посилити контроль за 
рівнем навчальних 
досягнень,

Протягом
навчального
року

Дирекція школи Виконано



обєктивністю 
оцінювання навчальних 
досягнень учнів та 
методикою проведення 
уроків учителем Димид
н . м .

9. Ширше практикувати 
проведення уроків 3 
використанням 
комп'ютерного 
комплексу.

Протягом
навчального
року

вчителі Виконано

10. Вчителям початкових 
класів більше уваги 
приділяти 
міжпредметним 
зв'язкам, інтеграції 
змісту навчальних 
предметів.

вчителям Вчителі
початкових
класів

Частково
виконано

|і

11. Звернути увагу на 
ведення учнями 
робочих зошитів, 
дотримання єдиного 
орфографічного 
режиму, перевірку 
домашнього завдання, 
його диференціацію та 
урізноманітнення.

постійно Вчителі - 
предметники

Виконано
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12. Вчителю Димид Н.М. 
забезпечити належний 
методичний рівень 
викладання предметів.

постійно Вчитель 
Димид Н.М.

Частково
виконано

13. Використовувати 
активні та інтерактивні 
форми роботи на уроках 
іноземної мови.

постійно Вчителі 
іноземних мов: 
Гірна О.М. 
Петрів С.М.

Виконано

14. Вчителю хімії, біології 
активізувати участь 
школярів у районних 
конкурсах екологічного 
спямування.

постійно Вчитель хімії, 
біології Мищак 
М.Б.

Частково
виконано
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Директор школи Лідія Маленевич


