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З метою вдосконалення діяльності школи 
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

Керівнику закладу освіти:

1. Проаналізувати на засіданні педагогічної ради результати інституційного 
аудиту та прийняти рішення щодо удосконалення освітніх і управлінських 
процесів.

2. Вжити заходів щодо:
2.1. створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, 

забезпечення її функціонування, запровадження щорічного самооцішования 
освітньої діяльності й управлінських процесів та розміщення його результатів 
на вебсайті школи;
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2.2. здійснення стратегічного та поточного планування роботи школи з 
урахуванням результатів щорічного самооцінювання освітніх і управлінських 
процесів та за участі учасників освітнього процесу;
2.3. розроблення та затвердження положення про забезпечення у школі 
академічної доброчесності, де мають бути визначені види академічної 
відповідальності педпрацівників і учнів за конкретні порушення академічної 
доброчесності;

2.4. підготовки нової редакції установчих документів із урахуванням змін 
законодавства у сфері освіти.

4. Оприлюднити критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів 
освіти.

5. Спрямувати діяльність педагогічної ради, шкільних методичних 
об’єднань вчителів на вирішення наступних питань:

- впровадження педагогічного досвіду та інновацій, зокрема щодо 
забезпечення компетентністного підходу до організації освітнього процесу, 
використання особистісно орієнтованого підходу до роботи з учнями, 
відстеження особистісного поступу школярів, інформаційно-комунікаційних 
технологій під час проведення навчальних занять та інших форм організації 
освітнього процесу (групові форми роботи, освітні проекти, змішане навчання 
тощо);

- ознайомлення вчителів з особливостями застосування формувального 
оцінювання учнів (формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів 
навчальних цілей; активна участь учнів у процесі оцінювання; розвиток уміння 
аналізувати власну навчальну діяльність (рефлексія); корегування спільно з 
учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання);

- здійснення оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими 
освітніми потребами (порушеннями інтелектуального розвитку), які навчаються 
в інклюзивних класах, з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної 
діяльності учня;

-реалізації корекційної складової освітнього процесу відповідно до 
індивідуальної програми розвитку дитини та індивідуального навчального 
плану.

6. Рекомендувати педагогічним працівникам:
- здійснювати взаємовідвідування уроків та обмін досвідом роботи у 

різних фориах;
- пройти онлайн курси з проблемних питань освітньої діяльності школи.
7. Звернутися до організації (підприємства), що забезпечує харчування 

учнів, про організацію роботи шкільного буфету, урізноманітнення 
асортименту страв примірного двотижневого меню та покращенні якості 
готової продукції.

8. Ініціювати перед засновником закладу освіти щодо придбання засобів 
корекції, необхідних для проведення належної корекційно-розвиткової роботи з 
урахуванням вікових особливостей та нозологій дітей з особливими освітніми 
потребами.



Засновнику закладу освіти:

1. Звернутися з клопотанням до органу ліцензування (Київської обласної 
державної адміністрації) щодо отримання школою ліцензії на провадження 
освітньої діяльності без проходження процедури ліцензування.

2. До вересня 2022 року привести установчі документи закладу освіти 
у відповідність до вимог Закону України «Про освіту».

3. З метою створення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці:
- провести ремонтні роботи у приміщенні майстерні трудового навчання;

- встановити обмежувач швидкості на проїжджій частині вулиці перед 
центральним виходом із школи;

- забезпечити належний рівень освітлення навчальних кабінетів біології, 
хімії, української мови («Світлиця»);

- відремонтувати наявний питний фонтанчик та додатково встановити ще 
два.

4. Для реалізації освітньої програми в повному обсязі забезпечити заклад 
освіти відповідним обладнанням, зокрема лінгафонним та лабораторним, 
реактивами для проведення лабораторних і практичних робіт, дидактичними, 
демонстраційними матеріалами.

5. Забезпечити заклад освіти засобами корекції, необхідними для 
проведення належної корекційно-розвиткової роботи з урахуванням вікових 
особливостей та нозологій дітей з особливими освітніми потребами згідно з 
пропозиціями керівника закладу освіти.

Голова комісії
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України
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