Моніторинг освітніх і управлінських процесів закладу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти
Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
Безпечні та комфортні умови для навчання та праці
Індикатори оцінювання
Облаштування території закладу та розташування
приміщень є безпечними

Заходи
Створення комісії з проведення випробувань і
перевірки на надійність встановлення та кріплення
спортінвентарю та спортобладнання

Узагальнення інформації, управлінське
рішення
Наказ №62 від 24.06.2019
«Про створення постійно діючої комісії з
обстеження приміщень і споруд»

Здійснення заходів щодо приведення території закладуПроведено ремонт червень- серпень 2020
у відповідність до діючих санітарних норм
У закладі освіти забезпечується комфортний
повітряно-тепловий режим, належне освітлення,
прибирання приміщень, облаштування та утримання
туалетів, дотримання питного режиму

У закладі освіти забезпечується раціональне
використання приміщень і комплектування мережі
класів (з урахуванням чисельності здобувачів освіти,
їх особливих освітніх потреб, площі приміщень)

Обладнання відпочинкових зон
Здійснення заходів щодо дотримання у закладі
належного санітарно-гігієнічного режиму (наказ
Міністерства освіти та науки України від 8 вересня
2003 року №598):
аналіз температурного режиму у приміщенні
закладу, рівня освітленості (заключення), питний
режим (фонтанчики, кулери тощо)
Зарахування учнів до першого класу
Створення осередків у кабінетах початкових класів

Проведено ремонт червень- серпень 2020
Накази:
від 14.08.2019 №63 «Про організацію роботи з
охорони праці і безпечних умов навчання у
закладі освіти на 2019/2020 навчальний рік»
від 14.08.2019 №68 «Про техніку безпеки,
пожежну безпеку та санітарно-гігієнічний
режим у закладі освіти»
Наказ від 31.05.2019 №8-у «Про зарахування
до 1 класу»

Зарахування/відрахування учнів до закладу (2-11
Наказ від 03.06.2020 №7-у «Про переведення
класи) ПОРЯДОК зарахування, відрахування та
учнів 1-8-х, 10 класів закладу до наступного
переведення учнів до державних та комунальних
класу», сайт закладу: сторінка «Інформаційна
закладів освіти для здобуття повної загальної
відкритість»
середньої освіти (наказ МОН України від 16.04.2018
№ 367 )
У закладі освіти є робочі (персональні робочі) місця
Облаштування учительської
Учительська облаштована згідно потреб
для педагогічних працівників та облаштовані місця
Створення зон/місць відпочинку для учасників
Створені місця відпочинку для учнів 1 – 4
відпочинку для учасників освітнього процесу
освітнього процесу
класів.
Забезпечення робочими місцями учителя
Встановлено 3 інтерактивні комплекси та
(інтерактивний комплекс)
4 телевізори.
Забезпечення навчальними та іншим приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програм
Частка навчальних кабінетів початкових класів,
Затверджена комплексно-цільова програма
фізики, хімії, біології, інформатики, майстерень/
Інвентаризація
розвитку (розроблено та схвалено на засіданні
кабінетів трудового навчання (обслуговуючої праці),
ради закладу, листопад 2019)

спортивної та актової зал, інших кабінетів, які
обладнані засобами навчання відповідно до вимог
законодавства та освітньої програми

Перспективне планування.
План розвитку закладу освіти

Затверджена програма розвитку закладу
(погоджено на засіданні педагогічної ради №3
від 27.12.2019, затверджена наказом №153 від
30.12.2019)
Звіт директора закладу від 31.07.2020

Наявність спеціалізованих приміщень (медіатека,
ресурсна кімната, кабінети психолога, соціального
педагога, логопеда, методичний кабінет тощо)
Обізнаність здобувачів освіти та працівники закладу освіти і з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами
поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.
У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з
В наявності записи інструктажів з охорони
охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної
Журнал інструктажів з охорони праці, безпеки
праці, безпеки життєдіяльності, пожежної
безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних
життєдіяльності, пожежної безпеки
безпеки у журналах інструктажів та класних
ситуацій
журналах
Наказ від 14.08.2019 №63 «Про організацію
Наказ про охорону праці (наказ МОН від 26.12.2017 роботи з охорони праці і безпечних умов
№ 1669 )
навчання у закладі освіти на 2019/2020
Положення про навчання з питань охорони праці
навчальний рік»
Положення про організацію роботи з охорони праці
та безпеки життєдіяльності учасників освітнього
процесу

Наявні положення організацію роботи з
охорони праці та безпеки життєдіяльності
учасників освітнього процесу

Затверджена комплексно-цільова програма
розвитку (розроблено та схвалено на засіданні
ради закладу, листопад 2019)
Обізнаність здобувачів освіти та працівників закладу з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу
освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуація
Учасники освітнього процесу дотримуються вимог
Розміщення правил безпеки у навчальних кабінетах Розміщено
щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності,
Наказ від 14.08.2019 №73 «Про пропаганду
Заходи щодо заборони тютюнопаління,
пожежної безпеки, правил поведінки
здорового способу життя та заборону
попередження наркоманії
тютюнопаління»
Річний план роботи та виховний план роботи
Робота класних керівників
затверджено рішенням педагогічної ради №1
від 30.09.2019
Обізнаність учнів та персоналу закладу із
правилами пожежної безпеки, поведінки в умовах
Проведені інструктажі
надзвичайних ситуацій
Ознайомлення здобувачів освіти з правилами
Проведено об’єктове тренування
поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
Забезпечення засобами пожежогасіння, обладнання
автоматичною пожежною сигналізацією

Проведення дня цивільної оборони
У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі
педагогічних працівників з питань надання домедичної
допомоги, реагування на випадки травмування або
погіршення самопочуття учасників освітнього процесу Облік нещасних випадків
У разі нещасного випадку педагогічні працівники та
керівництво закладу діють у встановленому
законодавством порядку

Наказ №1 від 02.01.2020 «Про підсумки
виконання завдань у 2019, організацію та
підготовку цивільної оборони Ходосівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2020 рік»

Нещасних випадків не виявлено

Створення умови для харчування здобувачів освіти і працівників
Організація харчування у закладі освіти сприяє
Наказ від 30.08.2019 №113 «Про організацію
формуванню культури здорового харчування у
харчування учнів 1 – 4 класів та соціально
Організація харчування (Порядок організації
здобувачів освіти
незахищених дітей у І семестрі 2019/2020 н. р.»
харчування дітей у навчальних та оздоровчих
Наказ від 02.01.2020 №6 «Про організацію
закладах» (наказ Міністерства охорони здоров’я
харчування учнів 1 – 4 класів та соціально
України, МОН України №242/329 від 01.06.2005)
незахищених дітей у ІІ семестрі
2019/2020 н. р.»
Належний матеріально-технічний стан харчоблоку

Акт перевірки готовності закладу освіти до
2019/2020 н. р. від 15.08.2019

Створення бракеражної комісії

Наказ від 14.08.2019 №81 «Про створення
бракеражної комісії та призначення
відповідального за організацію і облік
безкоштовного харчування»

Створення умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички користуванням мережею
Інтернет, безпечної поведінки в Інтернеті
Наявне обмеження доступу до сайтів з небажаним
Наказ від 15.08.2019 №93 «Про захист дітей та
змістом
молоді від негативних інформаційних впливів
та встановлення обмеження доступу до
У закладі освіти застосовуються технічні засоби та
Наявне антивірусне програмне забезпечення
Інтернет ресурсів»
інші інструменти контролю за безпечним Інтернетом
Моніторинг шкільних ресурсів (веб-сайт, сторінки в
соцмережах) на предмет розміщення на них
Нарада при директору від 30.03.2020
несанкціонованої інформації
Здобувачі освіти та їхні батьки поінформовані
Інформування здобувачів освіти щодо безпечного
Сайт закладу: сторінка «Цікаве для учнів»
закладом освіти щодо безпечного використання
використання мережі Інтернет
розділ «Безпечний Інтернет»

мережі Інтернет

Інформування батьків здобувачів освіти щодо
безпечного використання мережі Інтернет

Наявність дозволів батьків на розміщення фото- та
відео матеріалів дітей на веб-сайті
Застосовування підходів для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу,
У закладі освіти налагоджено систему роботи з
Адаптації учнів 1-го класу
адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього Адаптації учнів 5-го класу (наступність)
процесу
Адаптації учнів 10-го класу (наступність)
Заклад освіти сприяє адаптації педагогічних
працівників до професійної діяльності

Організації наставництва для молодих вчителів
Організація роботи методичних підструктур
Робота методичної ради

Сайт закладу: сторінка «Корисне для батьків»
розділ «Безпечний Інтернет»
Заяви – дозволи батьків
професійної адаптації працівників
Наказ від 17.12.2019 №142 «Про адаптацію 1-А
та 1-Б класів до освітнього процесу в закладі»
Наказ від 17.12.2019 №143 «Про адаптацію
учнів 5 класу до навчання в основній школі»
Наказ 24.12.2019 №144 «Про підсумки класноузагальнюючого контролю учнів 10 класу»
Наказ від 15.08.2019 №100 «Про організацію
методичної роботи з педагогічними кадрами у
2019/2020 н. р.»

Створення освітнього середовища, вільного від будь- яких форм насильства та дискримінації
Діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, боулінгу у закладі
Затвердження заходів із запобігання та протидії
Наказ від 09.09.2019 №121 «Про затвердження
булінгу
плану заходів щодо попередження жорстокого
поводження із здобувачами освіти,
профілактика булінгу і кібербулінгу серед
учнівської молоді у І семестрі 2019/2020
навчального року»
Наказ від 02.01.2020 №4 «Про затвердження
плану заходів щодо попередження жорстокого
поводження із здобувачами освіти,
профілактика булінгу і кібербулінгу серед
У закладі освіти розроблено план заходів із
учнівської молоді у ІІ семестрі 2019/2020
запобігання та протидії булінгу
навчального року»
Прописано порядок звернення щодо булінгу чи
Сайт закладу: сторінка «Інформаційна
інших видів насильства
відкритість»
Розроблення алгоритму дій для педагогів, інших
Сайт закладу: сторінка «Інформаційна
працівників закладу та адміністрації у випадку
відкритість»
виявлення фактів булінгу (цькування),
Нарад при директору 28.10.2019
ознайомлення педагогів
Наказ від 14.02.2020 №14 «Про затвердження
порядку реагування на випадки булінгу
(цькування) та Порядку застосування заходів
виховного впливу в закладі»

Статут закладу

У Статут внесено зміни відповідно до Закону
України № 2657-VIII від 18.12.201
Вибір педагогами онлайн-вебінарів щодо виявлення Засідання педагогічної ради №7 від 10.04.2020
ознак булінгу, іншого насильства та запобігання
йому

Керівництво та педагогічні працівники закладу освіти
проходять навчання, ознайомлюються з нормативноправовими документами щодо виявлення ознак
булінгу, іншого насильства та запобігання йому
Забезпечення дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини
У закладі освіти оприлюднені правила поведінки,
Положення про академічну доброчесність
Введено в дію наказом від 06.06.2018 №57
спрямовані на формування позитивної мотивації у
«Про затвердження рішень педагогічної ради
поведінці учасників освітнього процесу та реалізацію
№4
підходу, заснованого на правах людини
Правила для учнів загальношкільні, у класах
Сайт закладу: сторінка «Інформаційна
відкритість»
Учнівське самоврядування
Наради при директору від 07.10.2019
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Нарада при директору 07.10.2019 «Виконання
правил внутрішнього розпорядку школи»
Моніторинг динаміки порушень правил поведінки
Нарада при директору 07.10.2019
учнями
Протидія булінгу, іншому насильству, дотримання порядку реагування на їх прояви
Учасники освітнього процесу дотримуються
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Наказ від 04.09.2018 №119 «Про введення в
прийнятих у закладі освіти правил поведінки
дію правил внутрішнього шкільного
розпорядку»
Загальношкільні правила для учнів
Затверджено загальношкільною учнівською
конференцією від 12.09.2019 Протокол №1
3 метою запобігання різним проявам насильства (у
Журнал обліку відвідування
Наказ від 30.12.2019 №151 «Про стан
закладі та/або вдома) освіти здійснюється аналіз
відвідування учнями закладу в І семестрі
причин відсутності здобувачів освіти на заняттях та
2019/2020 н. р.»
вживаються відповідні заходи
Облік відвідування у класних журналах
Наказ від 30.12.2019 №151 «Про стан
відвідування учнями закладу в І семестрі
2019/2020 н. р.»
Моніторинг відвідування учнями закладу, аналіз
Наради при директору від 16.12.2019
причин відсутності здобувачів освіти на заняттях
Робота соціального педагога
Засідання педагогічної ради №10 від 05.06.2020
Заклад освіти реагує на звернення про випадки булінгу Робота комісії з розгляду випадків булінгу
Наказ 03.12.2019 №140 «Про створення комісії
(протоколи)
з розгляду випадку булінгу у закладі»
Психологічна служба (соціальний педагог) закладу
План роботи соціального педагога
Засідання педагогічної ради №10 від 05.06.2020
освіти здійснює системну роботу з виявлення,
реагування та запобігання булінгу, іншому насильству Звіт соціального педагога на засіданні педагогічної
(діагностування, індивідуальна робота, тренінгові
ради

заняття)
Частка здобувачів освіти (в тому числі із соціальновразливих груп), які в разі потреби отримують у
закладі освіти психолого-соціальну підтримку

Списки соціально-вразливих груп у соціального
педагога
Робота з цієї категорією здобувачів освіти

Документація соціального педагога:
планування, анкетування, діагностичні картки,
соціальний паспорт

У закладі освіти забезпечується архітектурна
доступність території та будівлі для осіб з особливими
освітніми потребами
У закладі освіти приміщення (туалети, їдальня,
облаштування коридорів, навчальних кабінетів) і
територія (доріжки, ігрові, спортивні майданчики)
адаптовані до використання всіма учасниками
освітнього процесу

Наявність пандусів

Пандус встановлений

Облаштування туалетів, їдальні, коридорів,
навчальних кабінетів, доріжок, ігрових, спортивних
майданчиків

Акт перевірки готовності закладу освіти до
2019/2020 н. р. від 15.08.2019
Акт обстеження приміщень та інженерних
комунікацій Ходосівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
до початку 2019/2020 навчального року від
13.08.2019
Мотивування здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя
У закладі освіти формуються навички здорового
Формування шкільної політики впровадження
Нарада при директору від 16.09.2019 «Про
способу життя (харчування, гігієна, фізична
здоров’язбережувального освітнього середовища
проходження медогляду учнями та
активність) та екологічно доцільної поведінки у
встановлення груп здоров’я»; «Про проведення
здобувачів освіти
ранкової зарядки»
28.10.2019 «Про проведення місячника
здорового способу життя»
Простір закладу освіти, обладнання, засоби навчання
Забезпечення навчальних кабінетів
Згідно плану розвитку закладу
сприяють формуванню ключових компетентностей та
наскрізних умінь здобувачів освіти
Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
Отримання від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень
У закладі оприлюднюються критерії, правила та
процедури оцінювання навчальних досягнень

Освітня програма

Оприлюднення критеріїв оцінювання
Частка здобувачів освіти, які в закладі освіти
отримують інформацію про критерії, правила і
процедури оцінювання навчальних досягнень
Частка педагогічних працівників, які застосовують
систему оцінювання, спрямовану на реалізацію
компетентнісного підходу

Інформування батьків та учнів про правила та
процедури оцінювання
Реалізація компетентнісного підходу до навчання
Розгляд питання компетентнісного підходу при
оцінюванні навчальних досягнень учнів у роботі
методичної служби

Рішення педагогічної ради №1 від 30.08.2019
Наказ від 02.09.2019 №119 «Про затвердження
рішень педагогічної ради №1»
Сайт закладу сторінка «Інформаційна
відкритість»; класні приміщення
Батьківські збори, сайт закладу

Засідання МО учителів суспільно
гуманітарного циклу: Протокол №3 24.01.2020,
Протокол №4 від 11.03.2020

Засідання МО учителів природничого циклу:
Протокол №3 27.01.2020, Протокол №4 від
05.03.2020
Застосування педагогами формувального
Наказ від 02.09.2019 №117 «Про затвердження
оцінювання
порядку оцінювання навчальних досягнень
учнів 1 та 2 класів та організацію освітнього
процесу в 1 класах 2019/2020 навчального
року»
Систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
Аналіз результатів навчання здобувачів освіти
Моніторинг рівня навчальних досягнень здобувачів
освіти з навчальних предметів

У закладі освіти систематично проводяться
моніторинги результатів навчання здобувачів освіти
Моніторинг рівня навчальних досягнень здобувачів
освіти з навчальних предметів за результатами І та
ІІ семестрів

За результатами моніторингів здійснюється аналіз
результатів навчання здобувачів освіти, приймаються
рішення щодо їх коригування

Наказ від 21.10.20219 №130 «Про підсумки
вивчення стану викладання фізичної культури
в 5 – 11 класах»
Наказ від 24.12.2019 №147 «Про стан
викладання та рівень навчальних досягнень
учнів з англійської мови в 5 – 11 класах»
Наказ від 16.03.2020 №18 «Про стан
викладання та рівень навчальних досягнень
учнів 7 – 11 класів з фізики»
Засідання педагогічної ради від 27.12.2019
Протокол №3
Засідання педагогічної ради від 03.06.2020
Протокол №9

Наказ, нарада при директору (Серпень, 2020)
Порівняльний аналіз середнього балу навчальних
досягнень учнів з окремих предметів
Розгляд результатів моніторингу рівня навчальних
Серпень 2020
досягнень здобувачів освіти з навчальних предметів
на засіданнях МО
Розгляд результатів моніторингу рівня навчальних
Серпень 2020
досягнень здобувачів освіти з навчальних предметів
на засіданні педагогічної ради

Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів
до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти
Планування педагогічними працівники своєї діяльності, аналіз її результативності
Частка учителів, які використовують календарнотематичне планування, що відповідає освітній
програмі закладу освіти

Перевірка виконання навчальних програм, їх
практичної частини за І семестр, за рік

Синхронізація календарно-тематичного плану з
навчальною програмою та освітньою програмою
закладу, відповідність Державним стандартам
загальної середньої освіти
Аналіз реалізації календарно-тематичного
планування

Наказ від 30.12.2019 №150 «Про виконання
навчальних програм та практичної частини
програми»
Наказ від 09.06.2020 №44 «Про стан
виконання теоретичної та практичної частини
предметів інваріантної складової навчального
плану в 1 – 11 класах за 2019/2020 навчальний
рік»
Нарада при директору 02.09.2019

Засідання МО суспільно-суманітарного циклу
від 03.09.2019
Засідання МО початкових класів від
05.09.2019
Засідання МО природничо-математичного
циклу від 04.09.2019
Застосування освітніх технологій, спрямованих на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти
Аналіз реалізації календарно-тематичного
планування на предмет передбачення видів робіт,
спрямованих на оволодіння учнями ключовими
компетентностями та реалізацію наскрізних ліній

Засідання МО учителів суспільно
гуманітарного циклу: Протокол №3
Частка педагогічних працівників, які використовують
24.01.2020, Протокол №4 від 11.03.2020
освітні технології, спрямовані на оволодіння
Засідання МО учителів природничого циклу:
здобувачами освіти ключовими компетентностями та
Протокол №3 27.01.2020, Протокол №4 від
наскрізними уміннями
05.03.2020
Участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти
Педагогічні працівники беруть участь у розробленні
Робота методичних об’єднань, окремих педагогів
Матеріали зберігаються в методичному
індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів
(матеріали у методичному кабінеті, портфоліо
кабінеті
освіти, зокрема - складають завдання, перевіряють
педагогів)
роботи, надають консультації, проводять оцінювання
Використання технологій змішаного навчання
Нарада при директору від 16.03.2020
навчальних досягнень
(дистанційна та класно урочна форми)
Створення та використання освітніх ресурсів
Частка педагогічних працівників, які створюють та
використовують власні освітні ресурси, мають
публікації професійної тематики та оприлюднені

Е-портфоліо педагогів, матеріали на веб-сайті
закладу, особистому блозі, гугл-диску тощо
Розгляд матеріалів на засіданні методичної ради

Особистий блог вчителя інформатики
Власенко О. М.
Протокол №3 від 27.01.2020

методичні розробки

Наявність оприлюднених публікацій, методичних
розробок, матеріалів до навчальних занять

Розміщення матеріалів вчителя зарубіжної
літератури Ярошенко Н. В. на «Всеосвіті» та
порталі «Учительський журнал он-лайн»
Сприяння формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку
Учителі, які використовують зміст предмету (курсу),
Моніторинг реалізації під час викладання
Засідання педагогічної ради №4 від
інтегрованих змістових ліній для формування
наскрізного процесу виховання
14.02.2020
суспільних цінностей, виховання патріотизму
Наказ від 14.02.2020 №13 «Про затвердження
рішень педагогічної ради №4»
Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників
Сприяння формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищеня
кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи 3 дітьми з особливими освітніми потребами
Річний план підвищення кваліфікації
Протокол педради №1 від 30.08.2019,
Частка педагогічних працівників закладу освіти, які
Наказ від №98 15.08.2019
обирають різні види, форми і напрямки підвищення
Виконання річного плану підвищення кваліфікації
Протокол педради №7 від 10.04.2020
рівня своєї професійної майстерності
Наказ від 13.04.2020 №23 «Про затвердження
рішень педагогічної ради №7»
Аналіз зростання якісно-кваліфікаційного рівня
Нарада при директору 18.05.2020.
педагогічних працівників
Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу
Дія педагогічних працівники на засадах педагогіки партнерства
Частка здобувачів освіти, які вважають, що їх думка
Створення робочих груп для планування роботи,
Нарада при директору від 13.01.2020
має значення (вислуховується, враховується) в
підготовки заходів, розробки положень тощо
освітньому процесі
Частка педагогічних працівників, які використовують Наявність/відсутність скарг, звернень тощо
Наказ №5 від 02.01.2020 «Про стан організації
форми роботи, спрямовані на формування
роботи зі зверненнями громадян та
партнерських взаємин зі здобувачами освіти із
організаційно-правові заходи забезпечення
застосуванням особистісно-орієнтованого підходу
права на доступ до публічної інформації
Співпраця з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу,
забезпечують постійний зворотній зв’язок
У закладі освіти налагоджена конструктивна
Вивчення спілкування з батьками через щоденники Наказ №141 від 03.12.2019 «Про результати
комунікація педагогічних працівників із батьками
Наявність/відсутність спілкування через електронну перевірки стану ведення щоденників учнів 5 –
здобувачів освіти в різних формах
11 класів»
пошту, соціальні мережі тощо.
Сайт закладу: сторінка «Корисне для батьків»
Використання для комунікування з батьками сайту
закладу, інших онлайн-ресурсів

Практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці
Організація методичної роботи
Наказ від 15.08.2019 №100 «Про організацію
методичної роботи в закладі»
Педагогічні працівники надають методичну підтримку
колегам, обмінюються досвідом (консультації,
Підсумки методичної роботи за навчальний рік
Наказ від 05.06.2020 №40 «Про підсумки
навчальні семінари, майстер-класи, конференції,
методичної роботи за 2019/2020 навчальний
взаємовідвідування занять, наставництво, публікації)
рік»
Управлінські процеси закладу освіти
Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
Затвердження стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої
Програма (Стратегія) розвитку закладу
Затверджено педагогічною радою №3 від
27.12.2019
Стратегія розвитку закладу освіти відповідає
Виконання програми розвитку
Рішення педагогічної ради (протокол №10 від
особливостям і умовам його діяльності (тип закладу,
05.06.2020)
мова навчання, територія обслуговування, формування Створення робочих груп з розробки Програми
Нарада при директору від 13.01.2019
контингенту здобувачів освіти, обсяг та джерела
розвитку закладу, Освітньої програми закладу
фінансування)
Освітня програма закладу
Затверджено педагогічною радою №1 від
30.08.2019
Наказ від 02.09.2019 №119 «Про затвердження
рішень педагогічної ради №1
Виконання освітньої програми
Рішення педагогічної ради (протокол 10 від
05.06.2020)
Кошторис закладу
Сайт закладу сторінка «Інформаційна
відкритість»
Планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку
Затвердження річного плану роботи
Затверджено педагогічною радою №1 від
Річний план роботи закладу освіти реалізує стратегію
30.08.2019
його розвитку
Наказ від 02.09.2019 №119 «Про затвердження
рішень педагогічної ради №1»
Учасники освітнього процесу залучаються до
Створення робочої групи з розробки проекту річного Нарада при директору від 13.01.2019
розроблення річного плану роботи закладу освіти
плану
Керівник та органи управління закладу освіти
Аналіз виконання річного плану
Протокол педагогічної ради №10 від
аналізують реалізацію річного плану роботи та у разі
05.06.2020
потреби коригують його
Самооцінювання якості освітнього процесу
Розміщення Програми (Стратегії) розвитку закладу Сайт закладу сторінка «Освітня діяльність.
на веб-сайті закладу
Нова українська школа»
Розміщення установчих документів закладу на вебСайт закладу сторінка «Інформаційна

відкритість»
Протокол педагогічної ради №3 від
27.12.2019,
Наказ від 30.12.2019 №153 «Про затвердження
рішень педагогічної ради №3»
Оприлюднення внутрішньої системи якості освіти на Сайт закладу сторінка «Освітня діяльність.
веб-сайті закладу
Нова українська школа»
Самооцінювання якості освітнього процесу
Засідання педагогічної ради серпень, 2020
Звіт директора закладу, розміщення на веб-сайті
Сайт закладу сторінка «Інформаційна
закладу
відкритість»
Заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання
Запити до засновника про фінансування для
Бюджетний запит листопад 2019. Клопотання,
створення належних умов діяльності закладу
лютий 2020
Формування пропозицій до бюджетного запиту на
Розміщення на веб-сайті закладу кошторисів та
Сайт закладу сторінка «Інформаційна
фінансування навчально-виховного процесу
фінансових звітів про надходження і використання
відкритість»
всіх отриманих коштів, товарів, робіт і послуг
План розвитку матеріально-технічної бази (може
Програма розвитку закладу, Комплексновходити до Стратегії розвитку) та його виконання
цільова розвитку закладу на 2020 рік
Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
Створення психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодіюздобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших
працівників закладу та взаємну довіру
Наради при директору:
Обґрунтованість та відкритість управлінських рішень
Обговорення проектів управлінських рішень
11.05.2020 р., 23.12.2020 р., 13.01.2019 р.,
23.12.2019 р., 16.12.2019 р., 28.10.2019 р.,
30.09.2019 р.
Ведення особистого прийому громадян
Книга звернень громадян
Можливість спілкування із керівництвом закладу
Рішення за результатами розгляду звернень
Наказ від 02.01.2020 №5 «Про стан організації
громадян
роботи зі зверненнями громадян та
організаційно-правові заходи забезпечення
права на доступ до публічної інформації»
Оприлюднення інформації про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах
Дотримання ст.30 Закону України «Про освіту»,
Розміщення інформації на інформаційних стендах,
Сайт закладу сторінка «Інформаційна
розміщення повної і достовірної інформації
сайті закладу освіти/інформація на сайті засновника, відкритість»
сторінки у соціальних мережах
Регулярність оновлення інформації на інформаційних Призначення відповідальної особи за ведення вебНаказ від 14.08.2019 №80 «Про призначення
стендах, сайті закладу освіти/інформація на сайті
сайту закладу
відповідальної особи за функціонування вебзасновника, сторінки у соціальних мережах
сайту та електронної пошти закладу освіти»
Регулярність оновлення інформації на сайті закладу Нарада при директору 30.03.2020
Заклад освіти розробляє та оприлюднює документ, що
визначає стратегію (політику) і процедури
забезпечення якості освіти

сайті
Розроблення внутрішньої системи якості освітньої
діяльності та якості освіти

Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
Формування штату закладу, залучення кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми
Пошук співробітників на сайтах працевлаштування, Сайт закладу сторінка «Інформаційна
У закладі освіти укомплектовано кадровий склад
через соціальні мережі, серед випускників
відкритість»
(наявність/відсутність вакансій)
педагогічних вишів
Мотивування педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності
Керівництво закладу освіти застосовує заходи
Положення про преміювання
Колективний договір
матеріального та морального заохочення до
Критерії матеріального та морального заохочення
Колективний договір
педагогічних працівників з метою підвищення якості
освітньої діяльності
Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників
Річний план підвищення кваліфікації.

Засідання педагогічної ради №1 від 30.08.2019
Наказ від 02.09.2019 №119 «Про затвердження
Керівництво закладу освіти створює умови для
рішень педагогічної ради №1»
постійного підвищення кваліфікації, чергової та
Використання онлайн-платформ для професійного
Платформи «ЕdEra», «Всеосвіта», «Дія», «На
позачергової атестації, добровільної сертифікації
вдосконалення
Урок»
педагогічних працівників
Розгляд питання підвищення кваліфікації на
Протоколи педагогічної ради №7 від
засіданнях педагогічної та методичної рад
10.04.2020,
Наказ від 13.04.2020 №23 «Про затвердження
рішень педагогічної ради №7»
Частка педагогічних працівників, які вважають, що
Виконання річного плану підвищення кваліфікації
Протоколи педагогічної ради №7 від
керівництво закладу освіти сприяє їхньому
10.04.2020
професійному розвиткові
Наказ від 13.04.2020 №23 «Про затвердження
рішень педагогічної ради №7»
Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняттяуправлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників
освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
Створення умов для реалізації прав і обов'язків учасників освітнього процесу
Закріплення ключових прав та обов’язків учасників
Статут закладу
Затверджено в установленому порядку
освітнього процесу у Статуті закладу
Реалізація права на освіту через практичну діяльність
Освітня програма
Наказ №60 від 24.06.2019 «Про затвердження
учасників освітнього процесу
рішень педагогічної ради №8»
Закріплення оптимальних умов для комунікації
Правила внутрішнього розпорядку
Наказ від 04.09.2018 №119 «Про введення
учасників освітнього процесу та їхні права та
вдію правил внутрішнього шкільного
обов’язки
розпорядку»
Розроблення із залученням учасників освітнього
Інформування учасників освітнього процесу
Сайт закладу сторінка «Інформаційна
процесу та оприлюднення у закладі Правил поведінки
відкритість»
Створення умови для розвитку громадського самоврядування
Створення у закладі освіти органів громадського
Діяльність батьківської ради, піклувальної ради
Протоколи засідань оприлюднені на сайті

самоврядування
тощо
закладу
Як часто відбуваються загальні збори (загальношкільні Планування та підготовка проведення загальних
Протоколи засідань оприлюднені на сайті
конференції) (не рідше одного разу на рік)
зборів, актуальність питань
закладу
Керівництво закладу сприяє участі громадського
Положення про органи громадського
Затверджено загально учнівською
самоврядування у вирішенні питань щодо діяльності
самоврядування
конференцією 20.09.2017
закладу освіти
Врахування вікових особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам
Режим роботи закладу освіти враховує потреби
Затвердження режиму роботи закладу
Наказ від 14.08.2019 №77 «Про затвердження
учасників освітнього процесу, особливості діяльності
режиму роботи закладу освіти в 2019/2020
закладу
навчальному році»
Розклад навчальних занять забезпечує рівномірне
Відповідність розкладу занять вимогам ДСанПіН
Розклад затверджений
навчальне навантаження відповідно до вікових
особливостей здобувачів освіти
Розклад навчальних занять у закладі сформований
Відповідність розкладу виконанню освітньої
Розклад відповідає освітнім програмам
відповідно до освітньої програми
програми
Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності
Впровадження політики академічної доброчесності
Керівництво закладу освіти забезпечує реалізацію
Положення про академічну доброчесність
Протокол педагогічної ради №4 від 29.05.2018
заходів щодо формування академічної доброчесності
Наказ 06.06.2018 №57 «Про затвердження
та протидіє фактам її порушення
рішень педагогічної ради №4
Частка здобувачів освіти та педагогічних працівників, Інформування учасників освітнього процесу щодо
Протокол педагогічної ради №4 від 29.05.2018
які поінформовані щодо дотримання академічної
дотримання академічної доброчесності
доброчесності
Формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції
Обізнаність педагогічних працівників та інших
Ознайомлення під підпис
Накази від 15.08.2019 №94 «Про заборону
учасників освітнього процесу з вимогами
збору коштів учасниками освітнього процесу в
антикорупційного законодавства
закладі освіти»

