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З MeTolo вдосконалення дiя.ilьностi школи
за результатами irlституцiйного аудиту

РЕКОМЕНДУ€ТЪСЯ

KepiBH uку заtолаlу освimu :
1. ПРОаналiЗувати на засi/tаннi педагогiчноТ ради резуJ]ь,га,ги

iНСТИТУцiйного ауди,гу ,га гlрийняти рilllення Lltодо у/lосконаJIеtlня освi,гttiх i

управлiнських проuесiв.
2. Вжити заходiв щодо:
2.L розбулови внутрiшньоТ системи забезпечення якостi освiти

ЗаПРОВаДЖенНя щорiчного самооцiнювання ocBiTHix та управлiнських процесiв;
2.2, удосконалення стратегii розвитку закладу освiти, здiйсненt-tя

Стратегiчного Й поточного планування роботи школи з урахуванням результатiв
щорiчного самооцiнювання ocBiTHix i управлiнських процесiв;

2.З. пiдготовки новоi редакцiТ установчих документiв iз урахуванням
змiн законодавства у сферi освiти;

2.4. дотримання санiтарних вимоt, lцодо об.rtашlr,уваIlIIя ,га 
уl,римаI]Ilя

примiщеrrь закладу (забезпечення коtIтрастного маркуванIlя IIершlоТ та ос,гаttttьоТ
сходинки ycix схiдцiв, належного гtовiтряно-температурного режиму в кабiне,гах
англiйськоТ та украТнськоТ мов, належного утримання,гуаJIеl,t{их кiмна,г
заборони доступ cTopoHHix осiб до примiщень харчоблоку);

2,5, встановлення на комп'тотерах у кабiнетах iнформатики, бiблiотецi
програм-фiль,грiв, Ltto унеможливлюIоть доступ до сайтiв небажаного змiсту;

2.6. забезпечення системного пiдходу до оцiнювання навчаJIьних
досягнень учнiв;

2.1. неухильного дотримання педагогiчними працiвниками норм
педагогiчноТ етики та поваги до гiдностi й прав здобувачiв освiти;

2.В. обов'язкового повiдомлення територiального органу НацiональноТ
полiцiТ та служби у справах дiтей про факти вiдсутностi учнiв у закладi освiти
бiльше 10 днiв без поважних причин.

3. 11ровести цикл засiдань педагогiчноТ ради з питань удосконалення
освiтнього процесу, а саме:

3.1 . використаIltIя iнrпих форr'ц органiзаrliТ освiтнього процесу, Bi/tMitttlиx
вiд класно-урочноТ (групових форп,r роботи, ocBiTHix просктiв, змiшаного
навчанIlя тощо);

З,2, освоення нових пiдцходiв до використання iнформаuiйrrо-
комунiкацiйних технологiй пiд час проведення навчальних занять, зокрема,
онлаЙнових cepBiciB, мобiльних додаткiв, якi дозволяють створювати
iнтерак,гивнi вправи, тести, вiкторини, опитування, обговорення;

3,З. застосування особистiсно орiснтованого пiдходу в педагогiчнiй
практиrli вчителiв: використання рiзнорiвневих завдань, що грунтуються на
використаннi життсвого лосвiду дитини i спрямованi на практичне застосування
набу,гих копетентгlостей, наданнi учням права самостiйно обирати piBeHb
контроJIьних i ломашнiх завдань;

з.4. ознайомлення вчителiв з особJIивостями застосyван}iя

формувального оцitlюваtrня учнiв (формуlIювання об'сктивtlих i зрозумiлих :t.ltя
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учнiв навчальних цiJIей; активна участь учнiв у процесi оцiнювання; роЗВИТОК

умiння аналiзувати власну навчальну дiяльнiсть (рефлексiя); корегування
спiльно з учнями пiдхолiв до навчання з урахуванням результатiв оцiнювання);

3.5. проведення грунтовного аналiзу результатiв навчальних досягнень

учнiв (семестрового, рiчного оцiнювання, державноI пiдсумковоТ атестаuiТ) та
виявлення факторiв впливу на результати навчання здобувачiв освiти;

З,6. здiйснення оцiнювання навчальних досягнень дiтей з особливими
освiтнiми потребами, якi навчаються в iнклюзивних класах, з урахуRанням
особл и востей навчально-пi знавал ьноТ дiяльностi уч н i в;

З,7, реалiзаuiТ корекчiйноТ складовоТ освiтнього процесу вiдповiдно llo
irrдивiдуальttоТ rlроI,рами розвитку литини ,га irrдивiдуаJlьttого навча,,IьI{оI,о

плану.
4. Рекомендуватипедагогiчнимпрацiвникам:
4,L здiйснювати взасмовiдвiдування ypoKiB та обмiн досвiдом робо,ги у

рiзних формах;
4.2. пройт,и онлайн курси з проблемних питань ocBiTHboT дiяльностi школи.
5. Звернутися до органiзацiТ (пiдприемства), що забезпечус харчування

учнiв, з питань покращення процесу органiзацiТ роботи шкiльного буфету,

урiзноrчlанiтнення асортименту страв примiрного двотижневого меню та
покращеннi якостi готовоТ пролукчii.

6. FIадати пропозицiТ засновнику закладу освiти щодо придбання
засобiв корекцiт, необхiдних для проведення належнот корекltiйно-розвиr-ковот

роботи з урахуванняN4 вiкових особливостей та нозологiй дiтей з особливими
освiтtлiми потребами.

З ctc tt tl cl н u ку з а юl а dy о св i m ес

1. Зверну,гися з клопотанням llo органу лirrензування (КиТвськоТ обласноТ

державноТ адмirriстрацiТ) щодо оl,римання школою лiцензiТ на провадження
ocBiTHboT дiяльностi без проходження процедури лiцензування.

2.До вересня 2022 року привести установчi документи заклалу освiти у
вiдповiдrtiсть до вимог Закону УкраТни uПро ocBiTy>.

3. З метою створення безпечних i нешкiдливих умов навчання та праui:
- IIровести peMoHTHi роботи фасаду, фундаменту та вiдмосткiв спорули

закладу;
- забезпечити цiлiснiсть огорожi,
- очистити l,ериторiю заклалу освiти вiд цементних с,говпiв, якi лежать на

територiТ закJlаду;
- здiйсни,I,и peKoIIcl,pyKuiT зoBttitttttt,o1,o освiт,JIення териr,орiТ;
- забезпечити належний повiтряно-температурний режим в навчальних

кабiнеr:ах (кабiнети украiнськоТ та англiйськоТ мови);
- забезпечи,ги apxiTeKTypнy доступнiсть булiвлi та розумне пристосування

примirrцень для осiб з особливими освiтнiми потребами.
4. Щ.llя реалiзачiТ ocBiTHboT програми в повному обсязi забезпечити заклад

освiти вiдповiдним обладнанням, зокрема, лiнгафонним та лабораторним,

реактивами для проведення лабораторних i практичних робiт, дидактичними,
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демонс"грацiйнипли матерiалами, а також забезпечити вiдповiдними меб,rtями

(учнiвоькими стiльцями) музичний кабiнет.

5. l]абезпечити закJIад освi,ги засобами KopeKrtii', ltеобхi,,lttими .,1.1Iя

проведення наJIежноТ корекцiйно-розвитковоТ роботи з урахуванням вiкових
особливостей та нозологiй дiтей з особливими освiтнiми потребами згiдно з

пропозI{цiями керiвника закладу освiти.

Голова KoMiciT

Заступник директора дегIартаменту Z
iнституцiйного аудиту Д.р*u""]',l' fr-'/ С. I. Лисяна

служби якостi освiти УкраТни
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