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особи, якi брали участь у проведеннi iliсi-итуuiйного аудиту:
лисянА Свiтлана IBaHiBHa - заступник директора департаменту iнституцiйного

аудиту, начальник управrriння роботи iз закладами загаJIьноi серелньоi та дошкiльноi освiти
,Щержавноi служби якостi освiти УкраТни (голова KoMiciI);

БоБиР Валентина ГригорiвНа - начальНик вiддiлУ початковОi освiти управлiння роботиiз закладами загальнот серелньоi та дошкiльноi освiти департаменту iнститучiйного uyo"ry
ffeprKaBHoT слутtби якостi освiти Украiни;

жугдн Надiя Григорiвна - начальник вiддiлу профiльнот та спецiапiзованот освiти
управлiння роботи iз закладами загаJIьноi серелньоi та дошкiльнот освiти депар.гаменту
iнститушiйного аудиту !ержавноТ сrrужби якос,гi освiти УкраТниl

мЕрщIй Тетяна Володимирiвна - го.ltовний спецiа,riст вiллiлу дошкi.llьнот освiти
управлiннЯ роботИ iз закладами зага],IЬtlоi середl-tьоi та дошlкi,,tьноi освiти лепар.гаменl-\,
iнститучiЙного аудиТу ЩeplrcaBHoi служби якостi освiти УкраТни;

пономАрЕнко оксана Михайлiвна -заступника директора з навч€UIьно-виховноТ
роботи серелньоi загальноосвiтньоi школи }ф 35 Святошинського району м. Кисва (за зголою);

рАдкЕвИЧ Натruriя Василiвна * заступник директора з навчально-виховноТ роботи
спецiалiзОваноi школи N9 l 12 ГолосiТвського району м. Киева (за згодою);

олЕксЮК олена АндрiТвна - методист науково-методичного центру коорлиначii
методичноi роботи r,a ocBiTHix вимiрювань Iнституту пiслядипломноТ педагогiчноI освiти
Киiвського унiверситету iMeHi Бориса Грiнченка (за зголою);

дIдур Олександра Олександрiвна - заступник завiдувача науково-методичного центру
координацiТ методичноiроботи та ocBiTHix вимiрювань Iнституту пiслядипломноi педагогiчноТ
освiти Киiвського унiверситету iMeHi Бориса Грiнченка (за згодою);

ВДОВЕНКО СеРr'iй IОРiйОВич - зас I,уIItlик Iiач&rIьника управ;liltня ,, нача_jlьtlик lliд.lti,tr
iнституuiйноI,о аудитl,управ.lriння f{ержавнот служби якостi освiти у Житошлирськiй об,гtастil

шЕвчЕнКо Ната-lriя Василiвна - заступНик началЬника управлiння - наЧаJ.lЬнИк
вiллiлу iнституuiйного аудиту управлiння flержавноТ слуяtби якостi- освiти у Харкiвськiй
областi.

керiвник суб'скта госполарIовання або уповноважена ним особа:
директор ОЛIЙНИК Оксана Борисiвна

(найuенування посаОu, прlзвчlце, lм'я mа по oambKoBt)

TpeTi особи: не заlучалися

(ttaй+tettyBaHttя посаdu, прiзвutце, iм'я mа по бапьковi)
за результатами оцiнювання ocBiTHix i управлiнських

внутрiшньоi системи забезпечення якостi освiти визначено:
прочесiв закладу освiти та

Напрям
оцiнtовання

PiBHi Опис досягнень закJ]аду освiти i потреб
у вдосконаJlеннi ocBiTHboT дiяльностi

]е 9дJ]рlшд!9 L!цсrе м и забез п е ч е н н я я кост i ос в iT и
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1, OcBiTHc
середовище
закладу освiти

+ fiосягнення закладу освiти
У ходi спостере}кен}]я за ocBiTHiM сереjlовиIJIем

з'ясовано:
- загаJIом у закладi освiти створено безпечнi

умови навчання та працi;
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- примlщення
cTopoHI{ix осiб,
прибирання yciX
санiтарних вимог;

чистi, охайнi
здiйснюсться
trримiшtень у

- для учнiв облаштоваIrо спортивний майданчик;- примiщення iдальнi, столи, стiльцi, ,lau" ,r"видачi готових страв чистi та регулярно миються,
органiзацiя харчування у закладi освiти сприяс
формуванню культури здорового харчування уздобувачiв освiти;

- примiщення та облаштування бiблiотеки
використовуються Для проведення наtsчальних занять.
культурно-освiтнiх заходiв ;_ у закладi освiти дотримано питний режим(у кожному класному np"rirrteltHi та навчальному
кабiнетi школи наявна бутильована вода): 

-'---..""'J

- облаштоваIlо мiс1_1я Для вiдпочинку та фiзичноi. iак,гивностi у вес.гибlо;tях IUкоJIи (в р.пр.uчir* i

встановлено лави та тенiсний стiл);
- у кожному навчаJlьному кабiнетi ,га кJIасном\,

припtiш{еннi облаштовано робоче ri.ц. пйй"' "'
- наявнi Bci, необхiднi для реапiзаuii ocBiTHboi

програми, навчальнi кабiнети й примiщення;- 8|5% навч.L.Iьних кабiнетiв обладнанозасобами навчання вiдповiдно до вимог
законодавства та ocBiTHboi програми;- простiр закладу мiстить елементи та осередки,
що зацiкавлюють Здобувачiв освiти до пiзнавальноi
дiяльностi (наприклал, на однiй iз cTiH закладу поряд
з умовами проведення конкурсу на найкращий сенкан
розмirrtено п'ятиряДковi Biprrli Учrtiв - учасникiв
конкурсу);

- у закладi вiлсутнi лиспроrlорчii у кiлькостi
Здобувачiв освiти у класах однiсi паралелi. (Рiзниця
мiж найбiльшою i найменrrlою кiлькiстю \,чнiв на
паралелi 6-х класiв I]ояснlос.гься тим, ш; 6-В
iнклкlзивний клас, який було сформовано вiдповiдно
до дiючих на той час вимог нормативноi бази. а саме:
кiлькiсть учнiв у iнклюзивному класi не ";;;r;перевищувати 20 осiб);_ оприлюднено правила поведiнки учасникiвосвiтнього процесу на iнформацiйному стендi та навебсторiнцi школи, OKpiM цього, в окремих
навчальних кабiнетах висвiтлено правила поведiнки
УЧНiВ У ШКолi та пiд час 

"ur"uno"rx занять увiршованiй та iлюстрованiй формах,
дналiз вивчення докумеl{тацi l. засвi;tчив:- кiлькiсть учнiв не перевищус про€к.гн),

Гtотlrжнiсть IIIко,lIи (проr.ктltа потчrкнiс,гь бr].,tiB;ri8l0. IIавчасться 10]). Упроловхi ocTaHHii .froх
}Iавчаr]ьнИх poKiB спостерiгасться теttлснt(iя lцо,Ilо
збiльшення учнiвського контингенту 2011l20.8 - 677
дiтей, 20l8/20l9 - 698; 201912)20 -iОl:

та недоступнi длrl
щоденне Bo.1torc l



- з учнями та працiвниками закладу oc"i."
tIроводятЬся iнcTpyкTaжi щодО алгоритму лiИ у pa.i
виникнення надзвичайних ситуацiй. OKpiM того, укабiнетах iнформатики оприлюднено алгоритм дiй уразi виникнення надзвичайних ситуацiй. Fезулurur"
анкетування учнiв засвiдчили, tIIo 97% шкоl,rрiв
поiнtРормованi Щоi{о IIраI]иJI охорони llраrti.,".л,riпп
безпеки пiд час з€tнять, пожеlltttоi безпеки. прави,rl
поведiнки пiд час надзвичайних ситуацiй:- у закладi наявний та оприлюднений на вебсайтi
План заходiв iз запобiгання та протидii булiнгу.
результати опитування (iнтерв.ю з практичним
психологом, соцiальними педагогами, анкетування
учнiв, батькiв здобувачiв освiти та п"лu.о.i";
засвiдчили, що:

- у закладi освiти проводиться систематична роботаз виявлення та протидii буль-яким формамнасильства, в тому числi домашньому насильству.
Takork в закладi проводяться тематичнi ,"rnni
<Тиждень проти насильства). OKpiM цього, учнiшколи разом з педагогами брапи участь в районномуKoHKypci вiдеороликiв кСтоп булiнг>, де посiли I
мlсце за крашу акторську гру та II мiсце у номiначii
ккраruий режисерський задум>:

- У tпKo.1ti проволиться наrIежна робоl.а Ulо,,tо
адаптацii та iнтеграцii' учrriв до освiтrtього гIроцес},.

дналiз вiдповiдей батькiв учнiв l - 2-хта 4-х клЬсiв
дас пiдстави ствердх(увати, шIо:

- дiти охоче йлуть до школи;

_ - учнi почувають себе у закладi комфортно та
безпечно.

ГIереважна бiльшiсть злобувачiв освiти (SS%
опитаних учнiв) задоволенi психологiчним клiматом
у школi.

Разомзтимспотребавудосконаленrli
освiтнього середовища школи, а саме:- проведеннi ремонтних робiт фасалу (наявна
r'рiш{иttа), фунламеrrту rа вiдшrосткiв,,рп.,Iiu,.,,,,,
закладу;

- утриманнi територii в нfu:Iежному, с.гаrti (на
територii лежать два великих цементних стовпи. €
нескошена сухостiйна трава. порушено цiлiснiсть
огоролti. вiдсутнс зовнiшнс освiтлення територiТ);- забезпеченнi IIале}кного повiтряно-
температурного ре}киму в примiщеннi закладу
(наприклад, в кабiнетах укратнськот та англiй.опот
мови, Iцо розмiщенi на першому поверсi, температура
в примiщеннях не перевищус 1б ''С);- забезпеченнi apxiTeKTypHoT доступностi та
розумного пристосуванI{я ltримiщень (наявний
похилий спусК збокУ схiдцiв, що ведуть у примiщення
школи, однак BiH облаштований таким чином, що
особи на вiзку не в змозi ним ск ,атися, Вiдсутнс



2. Система
оцiнювання
здобувачiв
освiти

- забезпеченнi туалетних KiMHaT руlпниками(гtаперови ми, еJIектри чн ими ) l,a .гуаце 
гн им I Iапером :- встановлення на комп'ютерах у кабiнетахiнформатики' бiблiотецi ,,роrрur-,рiльтрiв. щоунемо}кливлюють доступ до сайтiв nabu*uno.o

змiсту;
- оприлюдненнi щоденного та перспективного

МенЮ на iнформачiйному стендi йa,,rbHi;- cTBopeHHi персональних робочих мiсць дляпедагогiчних гIрацiвникiв, оскiльки примiщення
учительськоI кiмнати замаJIе, що унеможливлюезабезпечення Bcix педагогiв персональним робочиммiсцем;

- покращеннi органiзованого пiдвезення учнiв(вiдстань мiж зупинками перевищуе встановленi
норми);

- покращеннi процесу органiзачiТ харчування (за
результатами анкетування 4Jyо опитаних батькiв та
учнiв пропонують ввести буфетну Продукцiю. смак
приго'оtsлених страв не tlодобасться бiльше l0%
оIIитаних учr;iв);- облаштуваннi кабiнетiв xiMii, бiологii, фiзикита англiйськоТ мови, обслуговуючоi працi вiдповiдно
до нормативних вимог. а тако}к забезпечити меблями
(учнiвськi стiльцi) музичний кабiнет;

- оснащеннi ресурсноТ кiмнати вiдповiдними
корекцiйнипtи засобами з урахуванням нозологiй
дiтей з особливими освiтнiми потребами, якi
навчаються в iнклюзивних класах;- заборонi учням вiдвiдувати примiщення

{осягнеrllrя закладу освiти
Рсзультаr,и спос'ереження за rIавLIаIьLIими

заняттями засвiдчили, шо критерiт оцiнювання
навчzuIьних лося гHeH ь учlriв оприлюднен i в
переважнiй бiльшостi IIавч&lIьний кабiнетiв. OKpiMтого, 88,97о здобувачiв освiти c.l tsерд)(ую.гь. щоотримують iнформаuiю про критерii, праtsила i
процедури оцiнювання навчаr]ьних досягнень.

за результатами анкетування здобувачiв освiти та
ixHix батькiв встановлено:

- 92% учнiв та 87о/о батькiв вважають. що вчителi
справедливо та об'ективно оцiнююr.ь навчальнi
досягнення дiтей;

ок

- на думку 947о школярiв, педагоги
виставленi оцiнки;

аргументують iп.t

пiлтримк1 j

педагоги l_i

- 88% батькiв вкчtзали, що дiти охоче йдуть до
школи, навчання в шко"гIi i: цiкавим.- 91 % опитаних учнiв вiдчуваrоть
вчи,гелiв у навчаннi та вважаю.гь. що
сltрияtоть iхньому особистiсном), розвитк



- 52% опитаних дйr, ввййБ що
формуе в них вiдповiдальне ставле""" оо- 69% учнiв здiйснюс самооцiнювання
своеi роботи пiд час навчальних заняl.ь;- 64% дiтей вважають, що у школi
здiйснюсться з ме.
yMiHb, навичок; 

ТОЮ ВИЗНаЧеННЯ рiвня

саме школа
навчання;

результатiв

оцiнювання
riHix знань.

- на думку 84,4уо школярiв, ixHi результати навчання
залежать виключно вiд iхньоi наполегливостi та прачi.а 56.7о/о дiТей вваr(аЮТЬ, що TxHi результати навчання
залежать вiд рiвня викладання:

Учнi засвiдчили. Iцо отримуIоть зворотнiй зв.язок
вiд бiльшостi вчителiв пiд-час:

- арI,ументацii виставJIе}lня оцiнок (78%):
- аналiзу допуu{ених помилок (8]%;t:
- визначення шляхlв I]окращення результатiвнавчання (79%);
_ заохочення до подацьшого навчання (б8%).
Також перева}кна бiльшiсть учнiв зазначила:
- вчителi формують в дiтей позитивну самооцiнку танадаIоть необхiдну допомогу в навчаннi 1вЙ;,поважають (8l %) та вiрять у iхнiй успiх (s7%).
результати вивчення документацii показали, що взакладi освiти систематичI{о здiйснюсться

монiторинги результатiв навчання здобувачiв освiти.
Разом з тиNl С ряд llиTaI{b, шцо поr.ребу,ють

вирiшення та удосконаленIlя.
I Iезваrttаttl.lи tla .ге, Ш{о 7],4% в.tи tc-itiB \ cBt)i.\

вi.цповiлях на запитаНня аIlке.ги зазначи.,.Iи. lIlO I]они
використоl]уlотЬ формувальrrе оцiнюванttя. 94Ol,
вчителiВ спостерiгають особистiсний поступ учнiв.проте, пiд час спостерехtення за проведенням
навчальних занять (освiтнiми експертами вiдвiдано 58ypoKiB) бiльшiстю вчителiв практично невикористовувалося формувальне оцiнювання(1-2класи) або його елементи (З-1l) класи. On|i,
того, лише 24,4ОА школярiв вважають, що оцitrloззgп"
навчальних досягнень здiйснюеться задля
вiдстеження iхнього особистiсного поступу,

Аналiз результатiв спостереження за навчальним
заI{я1-1-ям вказус на aKTyaJIbHicTb пиr.ання pealiзartil.
корекцiйноi складовоl' ocBi гttьоl.о ltроцесу вiлttовiлнодо 

. 
iнrfивiдуальнот програми розви.гку та

lIiдивlдуаJIьного навччIJтьноl.о п,цаrIу. KpiM того. JIиtIIе
26,4уо педагогiв обирають органiзаuiю iнклюзивного

fiосягllеtlrlя закладу освiти
на думку бiльшостi респондентiв

батькiв, педагогiчних працiвникiв):- 50% опитаних учнiв, вважають.
вислуховують i враховують ixHi iдеi,

(учнiв, ixHix

tцо педагоги
пропозичii пiл

. Педагогiчна
дiяльнiсть
педагогiчтrих
працiвникiв
закладу освiти

час проведення ypoKiB;

навчаI{ня як актуальну .гему 
лля власноI.о

п



регулярно проводять з ними бесiди про важливiсть
дотриман ня академi чноi доброчесностi- 8 5.5% бать Ki в' ;;;;;|"" Тi,ЧiГ';
класнi кепiвники ппптiй,,л ;,,дл-. _-.

зазначиJlи. tIlO

- тренlнгlв, майстер-класiв (58,5%).
не користуються популярнiстю серед педагогiвзакладу пiдвиш]ення квалiфiкацiТ, що ор.анiзоrапе уформi: .конференuii (22,6;/о), оппйп курсу (41%).учителj обирають тематику лля власногопрофесiйного розвитку: використання iнформаuiйно-комунiкацiйних технологiй (58,5%), 

' 
.r"op.nn1безпечного освiтнього середоВища (4:,з,4уо), d";;;оргаlriзацii освiтнього процесу (41,5Уо), методичнi

аспекти викладання навчальних предметiв (4 1,5%o).
За результатами спостереження,за Ilавча-lьIIими

заI]яттями виявлено:

l:|'РНИКЧ 
ПОСТiйно iнформують про дi

, un1ту 
Iu i nл, u iлy"ul'J ffi lЖirIffi JЛ" 

ДiЯЛ Ь Н i СТЬ

7 5,5уо педаrо.i" .r""роrпуй;,;;';;;"ологiчний- lJ,)7o педагогlв стверджують, що психологiчний

YlY:] ЗакЛаду сприя€ спlвпрЪцi п"д].о.iu мiж собою.

ситуативна.
Пiдчас ВиВЧення пит2ннq пппrЬол.-

п едагогi в ., 
".o"u"l J"H}XH, 

ПРОфеСi ЙНОГО РОЗВИТКУ

- практично вiдсутнi перешкоди, що могли бзавадитИ професiйНому розвиТковi вчителiв (на oyrn|79,2уо опитаних педагогiв) ;- пiдвиtцення професiйнот квалiфiкачii. вчиr.елiв восновному вiдбувасться гtiдчас:
- курсовоi гlереt-tiдготовки на базi tПГIО (8l .l%);
- самоосвiти ( 81,1%);
- методичних ceMiHapiB (7З,6о/о);
- вебiнарiв (60%);

- бiльпriсть учиr.с;liв вl.iкорис I.ов),Iоть rРорми iметоди роботи. спрямова}ti на ово,гlо:]iння' uunrr"ключовими компетентFiостями 
;- переважна бiльшiсть педагогiв початковоi школивибудовуtоть свою роботу на засадах педагогiки

партнерства;
- Для на!тагодження позитиtsно-емоцiйного фону iкомунiкативностi мiж учнями класу в 1-2 класах

вчителями проводять paHKoBi зустрiчi;- вчителi початковоТ школи залучають учнiв доактивнот взасмодiт через гру, роботу Ь .pynu* та парах;- бiльшiсть вчителiв u"nbpr.rb"yu lKT пiд часпроведеIl ня навчaчIьних занять:
- )/ЧИТеЛi rlланують свок) j{iя,,lьнiсть. IcM1.1навчаJlьних заняl.ь. що вiлповiдаtоть кfuIенларно-

тематичному плануван ню;
- змiст бiльшостi навчальних занять спрямований на

формування загальнолюдських цiнностей;
разом з тим с потреба в удосконаленнi дiяльностi
цgLа] щЦших црацiвникiв. З



4. Управлiнськi
процеси
закладу освiти

- впровадженнi сучасних методiв, in"orrй*-
технологiЙ навчання, якi вiдповiдають концепцii.
НовоI УкраiнськоТ школи та !ержав"о.о .runoupry
початковоТ освiти;
- впровадх<еннi в практику iндивiдуа,rьноi та

груповоТ (робота пiдгрупами. парами) форми роботи l
дiтьпtи, оскiльки у перева}кноi' бiльшостi вчителiв. llttl

- реа,riзачii системного пiлхолу
навчальних досягнень учнiв, якiй не
бiльшостi вчителiв:
- раuiональному використаннi часу пiд час

проведення навчаJIьного заняття окремими
вчитеJIями,

- наданнi учням чiтких iнструкцiй щодо виконання
завдань;

- свосчасному проведеннi рефлексiт з учнями;- використаннi рiзнорiвневих завдань та наданнi
учням права самостiйно обирати piBeHb контрольних i
до п,lашl rt i х зав/f, ань:

- заIlровадясеннi в ocBiTHKl практику використання
он.ltайнових cepBiciB, мобi:tьних Долаr.кiв. якi
дозволяють створtовати iH геракr ивнi вправи. тес ги.
вlкторини, опитуванI{я, обговорення.
- бiльш ширшого використання iнших форьl

органiзаuiт освiтнього процесу, вiдмiнних вiд клiсно-
урочноi (групових форм роботи. ocBiTHix просктiв.
змiшаного навчання тощо);
- неухильному дотриманнi норм культури

спiлкування. За результатами опитуванн" y"niu.
oKpeMi вчителi при спiлкуваннi з школярами
вживають нецензурнi слова, ведуть розмову в
пiдвищеному ToHi, розповiдаюrо nu.u.- рiзнi аспЬкт"
особистого життя дiтей.

освiтнiми експертами було проанапiзовано змiс,г
завдань, що пропонуються учням. Здебiльшог.о
завдання для самопiлготовки зорiснтованi на
вiдцтворення змiсту пiлручника. Бi:rьшiсть завдань. що
викону}отЬся учнями пiд час навчfulьI{их занять Ile
мiстять практичного спрямування i в основному
спрямованi на вiдтворення iнформаuiт, яку озвучив
педагог. У зв'язку з чим с потреба у використаннi
рiзнорiвневих завдань та наланнi учням права
самостiйно обирати piBeHb контрольних i домашнiх
завдань.

Щосягнення закладу
дiяльностi

освiти в управлiнськiй

За результатами аналiзу iнформачii. отриманоi пiл 
]

час спостереження за ocBiTHiM середовишеп,r tll*on". 
I

опитування учасникiв освiтнього проltесу rа 
""u.,.n"u 

l

докуN.lсFIтацii встановлено Ilacl упI lc.

ДО Оцiнlованняt
простежусться у



Керiвницт"о
- створення вiдповiдних умов ДЛя дjдлбпо.t ,uппuдуосвiти;
- локращення матерiальноi бази (звертасться iзвiдповiдними клопотаннями до засновникiв);

^:,i"T.]:oi 
ОРГаНiзацii освiтнього проц есу (86,9оhoaTbklB задоволенi органiзацiсю ocBi

пr колi . 5 7 Yо п е даго..i u п iд. u ;;,й ТТ I"J'XXX'":* ;Iпколи врахову€ iхнi iдеi, пропозицiТ щодо пiдвищенняякостi освiтнього процесу);

л:л,:.1_р]r.пп" 
пробл_емних ситуачiЙ з ччасникамиосвIтнього процесу (57,s% батькiв розраховують налопомогу керiвниtrтва шкоJIи (лиректора шlколи тайого заступникiв) при 

"nn"*"b"ni проб.чемltихситуаЦiй з дитиною, 57оА педагогiв вважаюl.ь. 11loкерiвництво шл
розбiжностi, "п''о"J"пr;ЖJ"Т""::-л_л:i|lТу.колективi) | 

rrrrlr^.rt'lr) IJ педагогlчному

- дотриманнi прав учасникiв осв.
(S 1 ,2 i" Oaroniu, Sв,Sи п.оu.о.''j]"ъ"fir;r"rЖ:;
стверд}куюТЬ, Що ixHi права, як учасника освiтньогопроцесу не поруlпуIоться в закладi освiти);
_ 

- сR.о€часному розглядi звернень громадян (8l ,1%батькiв, пiдтвердили, що ikHi звернення
розгляцаються керiвництвом закладу та приймаються
управлi HcbKi рilшення);

- забезпеченнi комуlliкацii. :] учасниками ocBiTttbottlпроцес), (rra дуi\,Iку бiльrпосr,i учнiв (gO %). ixHixбатькiв (S4 %) та педагогiв (5б %j керiвництво школивiдкрите для спiлкування з учасниками освiтнього
процесу);
- cTBopeнi умови для професiЙного розвиткупедагоr,iчних прачiвникiв (88,7й on"run^x вчителiв

зазначилиl що керiвництво школи сприя€ та створюс
УМоВи Для професiЙного розвитку, пiдвищЙня
квалiфiкацiТ, участi в сертифiкацii, експертнiй роботi):- органiзацii просвiтницькоТ робоr" 

' 
*ооо

формування негативного ставлення до корупцiI;- органiзацiт конструктивнот спiвпраui Mixc
учасниками освiтнього Процесу (наприклад, 57%педагогiв зазначили, що керiвництво школи
забезпечус зворотlliй зв'язок rliд час спiвпраlri):

Заклад освiти ма€ власний сайт, забеiпечус його
зм i стов не HaI IoBtIeI{ rIя та рсI-),JIярIlе оtiовJIенliя.
У 20lt912020 н. р. LLIкола rIриймас учас гь \:експериментi u..упрiтп.ького рi;";";,Ёr.'#;"; 1

пlдручник для загальнот середньоi освiтиl). lРазопrзтимсrlотребавудоскоIrаJrеннi
управлiнських процесiв. Зокрема. у частинi:
- удосконалення стратегiт розвитку закладу освiти тасистеми планування його дiяльностi з подальшим
монiторингом виконання поставле}tих цiлей та завдань
(стратегiя закладу освiти не в повнiй Mipi вiдповiдас
особливостям та умовам його дiяльностi);



- узгодження рiчного плану. ynpu-i".,*r*
сl,ра,tеI-iсю розвитку зак,,Iаду o.rir";

- дотримання вимоГ нормативно-правових aKTiB участинi ведення дiловоi документа;iТ (оформлення
посадових iнструкцiй працiвникiв).

:л.,:,',',::YУВаННЯ 
.,tiя.ltьtttlсli ttc.tattrliчltrll. ра.tи tIa

реаJIlзацlЮ рlчного плану r.a с.гратегit. розвиr.ку шко,,Iи;- уllосконалення внутрiшньоi системи забезпеченняякостi освiти, запровадження щорiчногосамооцiнювання ocBiTHboi дiяльностi й управлiнськихПРоцесiв та розмiщення його p".yn"ra.iB 
-Ha 

оебсаи.iшколи;
- проведення грунтовного аналiзу результатiвнавчальних досягнень учнiв (семестрового, рiчногооцiнюванНя, державНоi пiдсумковоТ атестачii) з метоювиявлення факторiв впливу на результати навчання

здобувачiв освiти та прийняrr" упрuuriнських pi.;;;
utодо пiдвищення якостi ocuirnuo.b гlроцесу;- ВРаХУВаННЯ ДуМки батькiв пiд час прийняттяважливих управлiнських рiшень (в ходi unnbryuunn"батькiВ з'ясовано: 42% oournu,oro. щО r.x думкаврахову€ться керiвництвом закладу пiд час прпИп"rтя
управлiltських рiшень. 42% - стtsердЖуюl,ь. tцоврахову€ться частково" 16% - вважаIоть. що iхня
думка не враховусться керiвництвом закладу);- врахування вiкових особливостей :злобувачiв
освiти пiд час складання розкладу навчальних занять
(ЗЗ,4Оh Учнiв незадовол.пi ро.ппuлом занять;;

:*]l"б"'ння iндивiдуальних ocBiTHix траейрiй длядi,гей з особливими освiтнiми потребами, щонавчаються в iнклюзивних класах;
- формування варiативноi складовоi та розподiлу Годин
навчального планУ ocBiTHboi програми (полiл nu.pyn"
при вивченi навчального предмету кзахист Вi.гчизни,,

- ttовiдоп,tлення органiв та служби у справах дiтей.правоохоронних органiв Trpo факти вiДсутностi учrтiв узакладi освiти бiльше 10 днiв без поваrкних причин;

iза paxyIjok I,один варiаr,ивноi ск:lаловот навчfulьtrtltrl
план) лля учнiв l0-1l-x класiв,1;
- усунення факту перевищення гранично допустимого
навчального навантаження учнiв 10 класу школи;
- заJIучення До роботи з дiтьми осiб без педагогiчнот
освiти;

заступник директора депар.гаменту
iнститучiйного аудиту tержавноТ
служби якостi освiти УкраТни
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