
РЕКОМЕНДАЦІЇ
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ПОЛИВАННИИ Валерій Сергійович
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Юридична адреса Поштовий
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Харківська область, м. Харків, Телефон 0572 700 40 57

ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 64 Факс 0572 700 53 35

(область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу) E-mail zven
khar

nennya@oblrada-
civ.gov.ua
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Прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу освіти
ПОЛИВАННИИ

Валерій
Сергійович

Розпорядчий документ, на виконання якого проводився інституційний аудит
Наказ
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Строки проведення інституційного аудиту 15.03 -  26.03.2021



З метою вдосконалення діяльності школи 
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

Керівнику закладу освіти:

1. Щодо напряму «Управлінські процеси закладу освіти»:
1.1. Внести корективи до Положення про внутрішню систему забезпечення 
якості освіти закладу, доповнивши її чіткими критеріями, вимірюваними 
показниками та описом процедур проведення самооцінювання освітньої й 
управлінської діяльності закладу освіти.
1.2. Здійснювати аналіз виконання завдань річного плану роботи та вносити за 
його підсумками відповідні корективи.
1.3. Щорічно проводити самооцінювання діяльності закладу освіти, 
узагальнювати його результати та приймати необхідні управлінські рішення.
1.4. Здійснювати аналіз роботи зі зверненнями громадян.

2. Щодо напряму «Освітнє середовище закладу освіти»:
2.1. Облаштувати місця відпочинку для здобувачів освіти на всіх поверхах 
навчального корпусу.
2.2. При формуванні класів не допускати перевищення їх нормативної 
наповнюваності.
2.3. Забезпечити дотримання принципів універсального дизайну в приміщеннях 
закладу освіти, дотримуючись при цьому вимог Санітарного регламенту для 
закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394.

3. Щодо напряму «Система оцінювання»:
3.1. Розробити програму внутрішнього моніторингу, керуючись наказом 
Міністерства освіти і науки України від 16 січня 2020 року № 54 
«Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти».
3.2. Вивчити питання стану реалізації вчителями компетентнісного підходу під 
час оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та проведення 
навчальних занять; спланувати та провести необхідні методичні заходи, 
тренінги з даного питання; проаналізувати зміст діяльності методичних комісій; 
внести корективи до річного плану роботи ліцею-інтернату.
3.3. Передбачити при плануванні методичної роботи та тематики засідань 
педагогічної ради обговорення питань щодо якості інформування учнів 
стосовно правил і процедур оцінювання результатів їхньої навчальної 
діяльності, залучення учнів до проведення само- та взаємооцінювання, 
визначення прийомів реалізації формувального оцінювання та формування в 
учнів ключових компетентностей засобами оцінювання.



4. Щодо напряму «Педагогічна діяльність педагогічних працівників 
закладу освіти»:
4.2. Рекомендувати педагогічним працівникам під час проведення навчальних 
занять приділяти увагу формуванню суспільних цінностей.
4.3. Передбачити групові форми роботи з розвитку професійних 
компетентностей з молодими вчителями.

Засновнику закладу освіти:

1. Забезпечити ремонт асфальтного покриття внутрішніх дворових доріг та 
тротуарів.

2. Облаштувати спальні місця здобувачів освіти відповідно до вимог 
Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за 
№ 1111/35394.

3. Забезпечити умови та відповідне освітнє середовище для розвитку загальних 
та спеціальних здібностей та набуття компетентностей, необхідних для 
подальшої навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, 
наукової, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності.

4. Забезпечити виконання вимог пунктів 23, 37, 40 Положення про науковий 
ліцей та науковий ліцей-інтернат, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 438.

Голова експертної групи

Заступник начальника управління -  
начальник відділу інституційного аудиту 
управління Державної служби якості освіти
у Харківській області____________________ %  _______ШЕВЧЕНКО Н.В.




