
РВКОМЕНДАЦIi
щодо вдосконаJIення дiяльностi закладу освiти

за результатами проведення iнститушiйного аудпry

управлiнням Державноi слуlкби якостi освiти в Одеськiй областi
(н азво optaHy, якlаi ?dilicчюBaB iнсп|uпl),цiлiнuлi ауd um)

З метою вдосконалення дiяльностi закладу загальноI серелньо[ ocBiTIr

РЕКОМЕНДУ€ТЬСЯ

Керiвнпку закладу освiтп:

l. Проаналiзувати на засйаннi педагогiчноi ради з запученням ycix 1васникiв освiтнього
процесу результати iнстиryчiйного аудиту та прийняти рiшення щодо удосконалення
ocBiTHix i управлiнських процесiв.

ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОI ШКОЛИ
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(найменуванrrя сф'екта господарювання. мiсцезкаходження, телефон / П.I.Б. керiввика)
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2- Розглянуги на засiданнi педагогiчноi ради питання:
про внесення змiн до ПоложенЕя про внугрiшню систему забезпечення якостi освiти
шляхом доповнення його iнформачi€ю про напрями дiяльностi та кри,герii, за якими цi
напрями вивчатимуться та оцiнювати}гуться, методи збору iнформацii (не обмежуючись
тiльки опитуванням) та iнструментарiй, методику та .rлгоритм органiзацii
самооцiнювання;
про роль окремих TexHiK формува_пьного оцiнювання (зокрема, застосування завдань та
видiв навчальноi дiяльностi з можливiстю рiвневого вибору) у формуваннi позитивноj
мотивацii та вiдповiдiulьного ставленIuI до навчання, здатностi до самооцiнюванЕя у
здобувачiв освiти, попередньо вивчивши досвiд такоi роботи педагогiв закJIаду освiти;
про роль iнновацiйноi дiяльностi у професiйному розвитку педагогiчних працiвникiв,
попередньо дор)пIивши психологiчнiй с.ттужбi провести дослiдження щодо
<професiйного вигорання>) педагогiв, ix готовностi до iнновацiйноi дiяльностi.

3. Вжити заходiв щодо пiдготовки HoBoi редакцii Статугу закJIаду освiти з )рахуванням змiн
законодавства у сферi освiти.

4. Забезпечити розробку iз залlченням ycix уrасникiв освiтнього процесу Стратегii розвитку
закJIаду освiти та подати ii на затвердження засновнику вiдповiдно до вимог статгi 37
Закону Украiни uПро повну загальну середню ocBiTy>.

5, Забезпечити вiдповiднiсть структури та змiсry рiчного плану роботи закJIаду освiти
напрямам дiяльностi, визначеним у Стратегii розвитку, та напрямам внугрiшньоi системи
забезпечення якостi освiти.

6, Звернугися до засновника з вiдповiдними кJIопотанIшми щодо:

ремонту окремих примiщенъ для використання в ocBiTHboмy процесi, санiтарrшх вузлiв
з необхiдними облаштуванIшми, у тому числi для осiб з iнвалiднiстю, забезпеченшI

рукомийникiв гарячою проточною водою;
обладнання oKpeMoi pecypcHoi кiмнати, роздягirлень малоi та великоi спортивних зал;
осучаснення примiщень та pec)pciB бiблiотеки;
облаштlвання на територii закладу освiти майданчикiв для 1пrнiв почажовоi школи,
тiньових HaBiciB, аJIьтанок.

7. Вирiшити питання щодо кадрового забезпечення супроводу освiтнього процесу (зокрема
шляхом заJryлIення вiдповiдних фахiвцiв iнклюзивно-ресурсного центру) та проведення
корекцiйно-розвижових заtшть з дiтьми з особливими освiтнiми потребами.

8. Внести змiни до розкJIаду ypoKiB, врахувавши конструкгивнi пропозицii учасникiв
освiтнього процесу, зокрема щодо забезпечення рiвномiрного розподiлу навчаJIьного
навантаження на 1пrнiв впродовж тижня та дня.

9. ,Щля пiдсrrлення мотивуючоi ролi освiтнього середовища закJIаду освiти з зitлученням
представникiв ycix расникiв освiтнього процесу забезпечити :

внесення змiн до Правил поведiнки для 1чнiв, поширивши ix на ycix 1r.tасникiв
освiтнього процесу та викJIавши ix у новiй редакчii, що передбачатиме позитивну
мотивацiю до ix виконання;
мотивуючу спрямованiсть освiтнього простору, врахувавши yci наявнi ресурси (зокрема
можливiсть використання з цiею метою рекреацiй, зимового саду - як центру
екологiчного виховання, дозвiлля чи психологiчного розвантаженЕrI; музею Бойовоi
слави - як центру патрiотичного виховання, пошFово-дослiдницькоi чи проектноi
роботи).

l0. Сприяти yracTi педагогiчних прачiвникiв в iнновацiйнiй та експертнiй дiяльностi,
активному поширенню наявного досвiду у професiйних спiльнотах, на ocBiTHix
платформах тощо,

l 1. Рекомеtцувати педагогiчним працiвникам:
дJIя впасного професiйного розвитку використоврати можливостi, передбаченi
Порядком пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв,
затвердженим постановою КМУ Украiни вiд 21.08.2019 Ns800;



для позитивноi мотивацii ylHiB до навчанIuI використоврати компетентнiсний пiдхiд
при скJIаданнi навчальних завдань, плануваннi видiв навчшrьноi дiяльностi (зоцрема
забезпечити можливiсть ix рiвневого вибору, спрямованiсть на формування ycix
кJIючових компетентностей), звернуги особливу увагу на створення ситуацii успiху на
кожному заняттi, врахування психоемоцiйного стану 1r.rHiB, i'x вiкових особливостей;
при розробцi адаптованих до кожноi KoHKpeTHoi теми критерiiв оцiнювання навч:шьних
досягнень yrHiB орiснтуватись на забезпечення ix доступностi та зрозумiлостi BciM

)п{аснlrкам освiтнього процесу.

Голова експертIrоi групи
заступник начаJIьника управлiння -
начальник вiддiлу iнституuiйного
аудиту управлiння .Щержавноi служби
якостi освiти в Одеськiй областi о.м. думА
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