
висновок
про якiсть ocBiTнboi дiяльностi зак.llаду освiти, внутрiшню сшстему забезпечеппя якостi

освiти за результатами проведення

управлiнням Державноi служби якостi освiти в Одеськiй областi
(назва ореану, якuri зdiliснював iнсtпutпуцiitнuit аl,dum)

iнстиryцiйного аудиry

Особи, якi беругь )цастъ у проведеннi iнституltiйного аудиту:
Посадовi особи органу державного нагJuIду (контролю):

ДУМА Ольга Миколаiвна - заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу
iнстrгучiйного аудиту управлiння .Щержавноi служби якостi освiти в Одеськiй областi
(голова);

ЛАБУНСЬКА Олена IBaHiBHa - головний спецiалiст вiддiлу iнститучiйного аудшту

управлiння.Щержавноi слуяrби якостi освiти в Одеськiй областi;

ОДЕСЬКОI ЗАIАЛЬНООСВIТНЪОI ШКОЛИ Nq l I-ПI СТУПЕНIВ
одЕськоi Mlc ip

нок l0
тел. (048) 721-42-08. (048) 73l-б2-77.

БУРЛАКА AHToHiHa Михайлiвна
(найменранrrя сф'екта господарюваняя. мiсцезнаходженяя, тыrефон / П.I.Б. керiвника)

[дентифiкацtйниiа
код юридичноi особи за €,ЩРПОУ

2 5 4 2 8 2 3 6

3асновник юридичноТ особи ОДЕСЪКА МIСЪКА РАДА

[дентифiкацiйний
код засновника юридичноТ особи за
сдрпоу

2 6 5 9 7 6 9 l

Мiсце знаходження
Поштовий
iндекс

6 5 0 2 6

Одеська обл.. MicTo Одеса.
Iелефон (048) 722_75_0l

Факс ,о48)722-75-01t

E-mail kапс5@оmr.gоч.ча
Фактичне мiсцезнаходженrul поцrговий

iндекс
6 5 0 2 6

Одеська обл.. MicTo Одеса. Iелефон :048) 722-75_01

Факс (048\ 722-75-01.

Е- mail kапс5@оmг.gоч.lхл

Прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника закJIаду освiти
БурлАкА
AHToHiHa

михайлiвна
Строки проведеншI iнституцiйного аудиту l0-23.0з.202l

Розпорядчий докуrиент, на виконання якого проводився iнституцiйний аудит
наказ вiд

02.03.202l
J\ъ01-09/l4

Реестрацiйrпай номер акта, скJIаденого за результатами проведеншI
iнституцiйного аудиту

NgO1-09/l4-14/l-i

Загальна кiлькiсть працiвникiв на день перевiрки 90
З них педагогiчних працiвникiв 67
Загальна кiлькiсть здобувачiв освiти на день перевiрки l5lб



САМОФАJIОВА Валентина АнатолiТвна - заступник нач.tльника вiддiлу взаемодii з
органами мiсцевого самоврядрання, монiторингута позапланового контролю закгlадiв освiти
управлiння [ержавноi слукби якостi освiти в Одеськiй областi;

СИtIОВА Анастасiя Володимирiвна начiulьник вiддirry взаемодii з органами
мiсцевого самоврядраннrI, монiторингу та позапланового контролю заклацiв освiти

управлiння Щержавноi слркби якостi освiти в Одеськiй областi;
ЧЕРЕIUIН Тетяна IBaHiBHa - головний спецiалiст вiддiлу iнституriйного аудиту

управлiння.Щержавноi служби якостi освiти в Одеськiй областi;

Члени експертноi групи:
БОЛДИРСВА Ганна Володимирiвна - завiдрач нащово-методичноi лабораторii

соцiального партнерства та мiжнародноi дiяльностi КомунаJIьного закладу вищоi освiти
<<Одеська академiя неперервноi освiти Одеськоi обласноi ради) (за згодою);

КОЛОДИНСЬКА Тетяна Василiвна - директор ЧорноморськоТ загаJIьноосвiтньоi
школи I-III ступенiв }Ъб Чорноморськоi MicbKoi ради Одеськоi областi (за згодою);

МАЙОРСЬКИЙ Вячеслав Вiталiйович - заступник директора з навчшIьно-виховноТ

роботи Чорноморськоi заг:rльноосвiтньоi школи I-III ступенiв Ns 1 Чорноморськоi MicbKoi ради
Одеськоi областi (за згодою);

МЕДЕJUIНЧУК AHToHiHa Олексаrцрiвна - вчитель початкових класiв Роздiльнянськоi
загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Jtlb 2 Роздiльнянськоi районноi ради Одеськоi областi
(за згодою);

СОКУР Ганна Олександрiвна - вчитель почажових класiв Одеськоi спецiалiзованоТ
школи Ns 117 Одеськоi MicbKoi ради Одеськоi областi (за згодою);

СТЕПАНОВА Олексаrцра PoMaHiBHa - заступник директора з навчаJIьно-виховноi

роботи комунального закJIаду загальноi середньоi освiти <Авторська школа М.П. Грика>
Южненськоi MicbKoi ради Одеського району Одеськоi областi (за згодою);

ЦIСАР Наталiя BiKTopiBHa * директор .Щальницького закладу загальноi середньоТ
освiти I-III ступенiв.Щапьницькоi сiльськоi ради (за згодою).

Керiвник суб'екта або уповноважена ним особа:

(ноiLuенумння посйu, прiзвuulе, iм'я mа по баmьковi)

TpeTi особи: не залу{Еlлися.

Загальна характеристика закпаду освiти

Одеська загilльноосвiтня школа }lbl I-III ступенiв Одеськоi MicbKoi ради Одеськоi
областi (дапi * школа) розташована в центрi Молдаванки * iсторичного району MicTa Одеси,
який здавна славиться своiми звичаями, традицiями, соцiальним статусом жителiв.

Школа розмiщена у типовiй булiвлi, яка введена в експлуатацiю у 1984 роцi, проектна
потlп<нiсть скJIадае 1200 учнiвських мiсць, лiцензований обсяг - 131 1 осiб.

У 20201202l навчальному роцi у школi функчiонуе 47 кшасiв, в яких здобрають ocBiry
151б учнiв, з них 1 iнклюзивний клас, в якому органiзовано навчанIuI l дитини з особливими
освiтнiми потребами.

Бухга-тrтерський облiк здiйснюсться комунiшьною установою <Центр фiнансуванIuI та
господарськоi дiяльностi закладiв i установ системи освiти Мшlиновського району м. Одеси>>

вiдповiдно до укладеного договору про бухгалтерське обслуговуван}ш.

.Щщерела iнформачii для формування висновкiв:

l. Опитувальний аркуш керiвника
2. Iнтерв'ю з керiвником
3. Iнтерв'ю iз засцrпниками (2 особи)

господарюванIUI



4. СпостереженЕя за ocBiTHiM середовищем
5. Спостереження за проведенЕям навчiшьних занrIть (кiлькiсть проведених експерIною

|рупою спостережень занять: 130)
6. АнкеryванЕя учнiв (кiлькiсть респондентiв: l98)
7. AHKeTyBaHtlJ{ педагогiчних працiвникiв (кiлькiсть респондентiв: 60)
8. Анкеryвання батькiв (кiлькiсть респондентiв: 933)
9. ВивченЕя докуI!{еrтгацii (лля оцiнювання)

За р€зультатамп оцiнюваrrня ocBiTHix i управлiнськпх процесiв школп та
внутрiшньоi спстеми забезпечення якостi освiти впзначено:

За напрямом 1.: Система освiтнього середовпща

Вимога./правило Опис досягнень закJIаду освiти i потреб у вдосконаленнi ocBiTнboi
дiяльностi та внугрiшньоi системи забезпеченIш якостi освiти

1.1. ЗабезпеченЕя
безпечних i
комфортних умов
навчання та працi

У школi cTBopeHi безпечнi уil{ови дJuI )часникiв освiтнього процесу,
про що свiдчать результати спостереження, опитування, вивчення
докумеrrтацii.

Територiя школи безпечна для фiзичноi акгивностi, огороджена,
недосцпна для несанкцiонованого заiзду транспорту, чиста, охайна,
освiтлюетьсяо перiодично оглядаеться вiдповiдальними особами.
Шкiльний стадiон та спортивнi майданчики обладнанi с)ласним
спортивним спорядженнrIм, використовуються в ocBiTHboMy процесi,
угримуються в нiulежному cTaHi. Водночас майданчики для yrHiB
початковоi школи не облаштованi, TiHboBi навiси або альтанки на
територii вiдсугнi.

,Щля запобiгання несанкцiонованому доступу до примiщень школи
cTopoHHix осiб yci входи (виходи) та коридори (рекреашii) школи
обладнанi камерами вiдеоспостереження, збiльшено кiлькiсть сторожiв
для органiзацii чергуваЕня, е (сривожна кнопка).

На першому та другому поверхах школи встановJIено автоматичну
пожежну сигналiзацiю.

Повiтряно-тепловий режим та освiтлення примiщень вiдповiдають
санiтарним вимогам, регулярно здiйснюеться вологе прибирання,
провiтрюваннrl, туаJIети угримуються в належному cTaHi.

Разом з тим, кiлькiсть санiтарних вузлiв недостатня, вiдсугне
забезпеченЕя рукомийникiв в наявних туалетних KiMHaTax проточною
гарячою водою. OKpeMi caHiTapHi вузли потребують капiтального
ремонту; замiни санiтарно-технiчного обладнання вiдповiдно до
вiкових особливостей дiтей, встановлення дверей iз замком, що
замика€ться з середини; облаштування спецiilльно обладнаних кабiн для
використання ix особами з iнвалiднiстю.

Початкова школа розташована в окремому блоцi з окремим входом,
навчальнi кабiнети непрохiднi, облаштованi необхiдним бладнанням
для реалiзацii ocBiTHboi програми. У рекреацiях початковоi школи
облапrтованi мiсця для вiдпочинку yrHiB. Водночас вiдсугнi роздягальнi
малоi спортивноi зали, роздягальшI дJuI хлопцiв великоi спортивноТ зали
мае MaIry площу, не облаштована належним чином.

Кiлькiсть учнiв у школi перевищу€ проектну поryжнiсть, бiльше
половини класiв мають наповнюванiсть, що перевищу€ нормативну.
Водночас у школi е примiщення, що не використовуються в ocBiTrrboMy
процесi, оскiльки потребують капiтапьного ремонту, зокрема
примiщення колишньоi майстернi.



Керiвниltтвом вживаються заходи щодо забезпечення нirлежного

рiвня органiзацiТ освiтнього процесу. З метою розвантаження школи та
органiзацii освiтнього процесу в одну змiну застосовуеться мережева

форма навчання: yrHi 5-11 класiв вивчаютъ oKpeMi предмети (ocBiTHboi
галрi <<Технологii>>, <<Захист Украiни>>) на базi Одеського йжшкiльного
ресурсного центру }lb3 Одеськоi MicbKoi ради, з яким укJIадено
вiдповiдну угоду.

У школi е робочi мiсця для педагогiв, обладнання навrIальншх
кабiнетiв да€ змогу виконувати вiдповiднi навчальнi програми.

У школi н:rлагоджена системна робота з охорони прачi та безпеки
життедiяльностi: регулярно проводяться вiдповiднi iнструктажi та
навчання iз залуrенням фахiвцiв, розроблеЕо алгоритм дiй у разi
нещасного випадку з уIасниками освiтнъого процесу, його
дотримуються yci опитанi педагогiчнi працiвники. За ocTaHHi роки
прослiдковуеться позитивна тенденцiя щодо зниження кiлькостi
нещасних випадкiв з учасниками освiтнього процесу. За результатами
спостереження та опитуванIш можна зробrги висновок, що rIасники
освiтнього процесу дотримуються вимог з охорони працi, безпеки
житгсдiяльностi, пожежноi безпеки, правил поведiнки в уtl{овах
надзвичайних сиryацiй.

.Щля забезпечення питного режиму у кабiнетах встановленi установки
з дозованим розливом негазованоi фасованоi питноi води. У школi
дотримуються вимог щодо органiзацii харчування з урахуванням
карантинних обмежень. За рахунок мiського бюджету органiзовано
харч/вання yrHiB 1-4 KTraciB (гарячi снiданки) та дiтей пiльгового
контингенту (гарячi обiди). Bci iншi r{асники освiтнього процесу
мають змогу придбати iжу. Половина опитаних учнiв старших класiв та
переважна бiльшiсть опитаних педагогiв харчуються в шкiльнiй iдапьнi
та задоволенi харчуванням. Бiльше половини опитаних батькiв
задоволенi харчуванням cBoix дiтей у школi, найпоширенiшою
причиною незадоволення харчуванням решта опитаних батькiв
зазначають асортимешг буфету

У школi створено iнформацiйний простiр: забезпечено дротовий
достуII до мережi IHTepHeT у навчальних кабiнетах та бездротовий за
технологiсю Wi-Fi - в окремих примiщеннях, забезпечено фiльтрашiю
несрtiсного з ocBiTHiM процесом контенту. Майже yci ylHi та бiльшiсть
батькiв пiд час анкетрання зазначили, що у школi iх iнформують про
безпечне користрання IHTepHeToM.

Психологiчною службою проводиться робота з адаптацii та
iнтеграцii здобрачiв освiти до освiтнього процесу, педагогiчних
праuiвникiв до професiйноi дiяльностi. Переважна бiльшiсть опитаних
батькiв стверджують, що у iхнiх дiтей не виник:}ли проблеми з
адаптацiею у школi або TaKi проблеми були епiзодичними, та переважна
бiльшiсть педагогiв (92%) зазначають про застосуваннJI заходiв, що
допомагають адаптуватися до змiн yrvloB працi.

1.2. Створення
освiтнього
середовища,
вiльного вiд буль-
яких форм
насильства та
дискримiнацii

У школi розроблено, затверджено та оприлюднено на вебсайтi ГIлан
заходiв, спрямований на запобiгання та протидiю булiнгу (чькуванню).
Керiвництво та переважна бiльшiсть педагогiчних працiвникiв школи
ознайомленi з нормативно-правовими документами щодо запобiгання
та реаграншI на випадки булiнгу, iнших видiв насильства. Проводиться
навчання, просвiтничька робота, школа спiвпраuюе з представниками
правоохоронних органiв, з iншими фахiвцями з питань запобiгання та
протидii булiнгу. Про це зазначають 95 О/о опитаних педагогiчних
працiвникiв та бiльшiсть батькiв yrHiB. Дiевiсть TaKoi роботи



пцтверджуеться результатами анкетування )пrнrв старших кJIасlв:
переважна бiльшiсть з них не вiдчувають проявiв цькування у школi.

Переважна бiльшiсть расникiв освiтнього процесу вважають ocBiTHe
середовище безпечним i психологiчно комфортним: 95 Уо опитаних
y"rHiB почуваються у безпецi, перебуваючи в школi; 98 Уо педагогiчних
прачiвникiв задоволенi ocBiTHiM середовищем та )д,lовами праui, 69 О4

опитаних батькiв зазначають, що ixHi дiти йдугь до школи в
пiднесеному HacTpoi, з радiстю, охоче. Водночас третина опитаних
батькiв сигналiзуrоть про можливi емоцiйнi проблеми у дiтей: бiльша
частина з них стверджують, що ixHi дiти не проявJuIють особливих
емоцiй, iншi вказують на те, що ixHi дiти йдугь до школи неохоче.
Найбiльш поширеними причинами цього, на думку батькiв, е

упереджене ставлення вчителiв та взасмини з однокJIасниками.
За ylacTi представникiв 1^rнiвського самоврядраннrI у школi

розробленi та оприлюдненi на вебсайтi Правила поведiнки для
здобувачiв освiти. За результатами опитування yci педагогiчнi
праuiвники та 91 О4 батькiв 1"rHiB сприймають цi правила, 93 %
опитаних yrHiB старших класiв поiнформованi про правила та
дотримуються ix. Разом з тим, oKpeMi положення правил потребують
редагуваннrI для формування позитивноi мотивацii до ix виконання.

1.З. Формуван[uI
iнклюзивного,
розвивaLльного та
мотивуючого до
навчання
освiтнього
простору

У 20201202T навч.tльному роцi у школi вперше органiзовано
iнклюзивне навчання для однiеi дитини з особливими освiтнiми
потребами. Умови для навчання такоi дитини cTBopeHi частково:
забезпечено безперешкодний доступ до примiщень першого поверху,
наявнi та використовуються вiдповiднi дидакпrчнi засоби, е деяке
корекцiйне обладнаннrI, до роботи команди психолого-педагогiчного
супроводу з.ллу{аються батьки дитини, розроблена iндивiдуальна
програма розвитку та iндивiдуальний навчttльний план. Однак для
проведення окремих корекцiйно-розвиткових заtшть вiдсугнi вiдповiднi
фахiвцi, зокрема вчителъ-реабiлiтолог, окремо обладнана ресурсна
KiMHaTa вiдсугня, спiвпраця з вiдповiдним iнклюзивно-ресурсним
центром носить фрагментарний характер.

За результатами спостереження за навчальними заняттями та
ocBiTHiM середовишем можна зробити висновок, що у школi
формуються навички здорового способу житгя та екологiчно доцiльноi
поведiнки здобрачiв освiти. Водночас не Bci ресурси школи повною
мiрою використовуються для формуваннrI кJIючових компетентностей
Та наскрiзних yMiHb 1"rHiB: облаштований у пристосованому примiщеннi
зимовий сад з екзотичними рослинами та шкiльний мрей Бойовоi слави
носять бiльшою мiрою характер статичноi експозицii.

Оформлення навчilIьних примiщень початковоi школи та окремих
навчаJIьних примiщень базовоi та старшоi пIколи мае навчальну,
пiзнавальну та розвиваючу спрямованiсть. Здобрачi освiти, якi взяли

у{асть в опитуваннi, вiдмiчають, що пiд час навчання та проведенЕя
позаурочних заходiв постiйно використовуються спортивна зi}ла
(стадiон) та спортивний iнвеггар, часто використовуеться вiзуалiзаIliя
корисноi iнформацii, мультимедiйне обладнання та комп'ютерна
TexHiKa.

Бiльшiсть з опитаних yrHiB старших к.гlасiв простiр та ресурси
шкiльноТ бiблiотеки використовують дJut отримання необхiдноi
iнформацii. Водночас З'7 % опитаних зазначили, що зовсiм не
користуIоться бiблiотекою. Для створеннJI повноцiнного простору
iнформацiйноi взаемодii та соцiально-культурноi комуяiкацii 1пrасникiв



освiтнього процесу примiщення та ресурси бiблiотеки потребують
осучасненнJI.

PiBHi оцiнювання:

Вимога/правило PiBeHb ocBiTHboi дiяльностi
1.1 достатнlи
1.2. достатнlи
1.3. вимага€ покращеншI

За напрямом 1.: достатнIи

За напрямом 2: Система оцiнювання навчаJIьноi дiяльностi учнiв

Вимога/правило Опис досягнень закJIаду освiти i потреб у вдосконаленнi ocBiTHboT

дiяльностi та внугрiшньоi системи забезпеченЕя якостi освiти
2.1. Наявнiсть
вiдкрrгоi, прозороi
i зрозуплiлоi для
1^lнiв системи
оцiнювання ix
результатiв
навчання

За результатами спостереження за навчiUIьними заняттями,
вивчення докуI!{ентацii та опитування учасникiв освiтнього процесу
встановлено, що у школi забезпечуеться вiдкритiсть i прозорiсть
iнформацiТ про систему оцiнюванrrя результатiв навчання 5rчнiв. Так,
критерii, правила та процедури оцiнювання здобувачiв освiти
оприлюднено на вебсайтi школи, на iнформацiйних стендах у
навч.шьних кабiнетах; на початку навчального року вчителi iнформують
ylHiB та iхнiх батькiв про загальнi критерii оцiнювання, бiльшiсть з них
перед вивченням кожноi теми знайомJuIть pHiB з адаптованими до цiсi
теми критерiями, за потреби надають iндивiдуальнi роз'яснення.

Пiд час анкет)ваншI переважна бiльшiсть учнiв та ixHix батькiв
зазначили, що поiнформованi про кри,герii, правила i процедури
оцiнювання. Переважна бiльшiсть опитаних 1"rHiB вiдмiтили, що
бiльшiсть вчителiв аргументують виставлення оцiнок. Водночас пiд час
навчilIьних занять не Bci yrHi добре орiентувалися в запропонованих
критерiях оцiнюванrrях, що може свiдчити про нерозуN{iння ними, як i за
що ix оцiнюють.

За результатами опитування та спостереження зil навч:uIьними
заняттями можна зробити висновок, що система оцiнювання в школi
фунтуеться на компетентнiсному пiдходi. Вчителi надають учням час
на обдуrиування вiдповiдi та супроводжують вiдповiдь учня
угочнюючими запитаннями, переважна бiльшiсть з них забезпечують
зворотнiй зв'язок щодо якостi виконанЕя завдань, використовують
прийоми самооцiнюван[ш та взаемооцiнювання 1"rHiB та спрямовують
оцiнювання навчальних досягнень на iндивiдуальний поступ учня,
добирають домашнi завдання, якi спрямованi на оволодiння кJIючовими
компетентностями. Переважна бiльшiсть опитаних 1"rHiB та ixHix
батькiв вважають оцiнювання результатiв навчання справедливим та
об'ективним.

2.2. Снстематичне
вiдстеження та
коригуванIUI

результатiв
навчання кожного
учня

Однiсю iз складових системи оцiнювання здобувачiв освiти у школi
е система внугрiшнiх монiторингiв, tцо передбачають не лише
вiдстеженЕя результатiв навчальноi дiяльностi кожного )лня, а й заходи
щодо Iх кореграння. У 1-3 кJIасах аналiзуються досягнення кожного
)пrня за попередньо розробленими формами, у 4-1 l кJIасах запроваджено
проведення адмiнiстративних контрольних робiт двiчi на piK з предметiв
iHBapiaHTHoi складовоi. За результатами монiторингiв здiйсню€ться
ана-гriз результатiв навчання здобувачiв освiти, визначаються чинники
впливу на отриманий результат, приймаються рiшення щодо ii
корегування.



З метою впровадження у школi системи формувального
оцiнювання ylHiB проведена вiдповiдна робота: розроблено положення,
ознайомлено педагогiв з основними принципами, NIя опанування
технiками органiзовано низку тренiнгiв, зокрема для вчителiв баювоi та
старшоi школи. За результатами спостереження за навч:lльними
заЕяттями встановленоо що бiльшiсть вчителiв застосовують у своiй
роботi систему оцiнювання, що фуЕгуеться на компетентнiсному
пiдходi, технiками якого досконiulо володiють вчителi по.lатковоi
школи. Найчастiше використовуються технiки самооцiнюванЕrtr та
взаемооцiнювання 1,.rHiB, зворотнього зв'язку iз застосуванням
сигнaulьних знакiв, проведенням тестових форм робiт, рiдше - завданшI
та напрями дiяльностi з можливiстю рiвневого вибору.

Переважна бiльшiсть опитаних 1"lHiB (8l %) зазначили, що
здiйснюють самооцiнюваннJI результатiв cBoci роботи пiд час занятъ та
отримують зворотнiй зв'язок.

2.3. Спрямованiсть
системи
оцiнювання на

формрання у 1^lHiB
вiдповiдальностi за

результати свого
навчання, здатностi
до самооцiнrовання

Школа сприяе форлryванню у здобувачiв освiти вiдповiдitльного
ставлення до результатiв навчання. Учнi отримують необхiдну
допомогу в навчаJIьнiй дйльностi, однак, не завжди мають можпивiсть
вибору рiвня навч.uIьних завдань i напрямiв навчальноi дiяльностi.
Переважна бiльшiсть опитаних здобрачiв освiти (88 %) вiдповiдально
ставиться до процесу навчаннJI, 75Уо опитаних yrHiB вважають, що
школа цю вiдповiдальнiсть розвивае, та саме вiд них самих залежать
результати iхнього навчання.

Пiд час опитування вчителi зазначили, що надають допомогу
)цням, пiдтриrrлують мор.tльно, створюють належнi умови для здобуггя
освiти з урахуваншIм iндивiдуальних потреб здобувачiв освiти,
переважна бiльшiсть опитаних yrHiB вiдмiтили, що вчителi пiдтримують
ix, вiрять у ixHi успiхи та поважають. Майже Bci опитанi учнi (92 %) та
переважна бiльшiсть опитаних батькiв (87 %) вважають оцiнювання у
школi об'сктивним та справедливим. Половина опитаних здобрачiв
освiти вважають, що у школi оцiнюють ix piBeHb знань, уллiнь та
навичок, 37 Yо опптаних учнiв усвiдомлююtь, що оцiнка вiдстежус ix
iндивiдуальний прогрес, водночас решта опитаних не усвiдомлюють
мотивуючу роль оцiнювання, а восьмеро з них впевненi, що оцiнка
використовусться як iHcTpyrvleнT покарання.

PiBHi оцiнювання:

За напрямом 3: Педагогiчна дiяльнiсть педагогiчних працiвникiв закладу освiтп

вимога/правило PiBeHb ocBiTHboi дiяльностi
2.| достатнlи
2.2. високии
2.3. достатнlи

За шапрямом 2.: достатнrи

Вимога/правило Опис досягнень закJIаду освiти i потреб у вдосконirленнi ocBiTHboi
дiяльностi та внугрiшньоi системи забезпеченЕя якостi освiти

3.1. Ефекгивнiсть
план)вання
педагогiчними
працiвниками cBoei
дiяльностi,
використання

Спостереження за проведенням навчa}льних занять в очному (73

уроки) та дистанцiйному (57 ypoKiB) режимах, аналiз рефлексii та
анкетування педагогiчних працiвникiв, iнтерв'ю iз заступниками
директора засвiдчили, що вчителi школи придiляють значну увагу
плануванню та прогнозуванню власноi викладацькоi дiяльностi.
Педагоги мають розробленi ними календарно-тематичнi плани, що



сучасних ocBiжix
пiдходiв до
органiзацii
освiтнього процесу
метою формрання
кJIючовI{r(
компетентностей
ylHiB

вlдповrдають освlтнlи програм1 школи та навчзUIьним програмам.
Розробляючи календарно-тематичне планрання, вчителi користуються
рекомендацiями МОН Украiни (100 %), практикують спiльну роботу з
колегами (80 %), спираються на свiй в.пасний досвiд (58 Уо). Бiльшiсть
вчителiв аналiзують результативнiсть власноi педагогiчноi дiяльностi та
враховують рsзультати аналiзу при подаJIьшому план)rваннi роботи.

На уроках, якi були вiдвiданi очно, педагоги викориgтOв)д{tли
груповi, проеrсгн i, дослiдницькi, iнформацiйно-комун iкачiйнi технологii
та методи навчання, спрямованi на формування кJIючових
компетентностей i наскрiзних уплiнь здобувачiв освiти. Бiльшою мiрою
рага придiлялася формранню в yrHiB таких кJIючових
компетентностей, як спiлчвання державною мовою, навчаннJtr
впродовж життя, iнформацiйно-комунiкацiйна, культурна,
громадянська, меншою спlлкуваннJI 1ноземними мовами та
математична грамотнiсть.

Пiд час проведення ypoKiB дистанцiйно вчителi вiддавали перевtlгу
застосранню електронних презентацiй, вiдеоматерiалiв, медiаресурсiв,
QR-кодiв, завдань, розмiщених на рiзноманiтних платформах,
спрямованих на активацiю пiзнавальноi акгивностi ylHiB. Майже 90 %
ОIIитаних 1"rHiB оцiнили використання у школi технологiй
дистанцiйного навчання на високому та достатньому рiвнях.

Переважна бiльшiсть педагогiв використовують змiст навчitльЕих
предметiв для формрання в )"lHiB загЕuIьнолюдських цiнностей,
громадянськоТ свiдомостi, навичок здорового способу життя, виховання
патрiотизму.

Учителi школи беругь yt{acTb у формраннi та реалiзацii
iндивiдуальних ocBiTHix траскторiй yrHiB з особливими освiтнiми
потребами та yrHiB, для яких органiзовано педагогiчний патронаж та
сiмейна (домашня) форма навчанюI.

Бiльшiсть педагогiв школи створюють та використовують власнi
ocBiTHi ресц)си, мають публiкацii з професiйноi тематики та методичнi
розробки, поширюють власний педагогiчнйй досвiд у матерiалах або
виступах на конференцiях (63 %), на ocBiTHix онлайн-платформах
(42%), у професiйних спiльнотах соцiальних мереж (35 %).

3.2. Постiйне
пiдвиrцення
професiйного рiвня
i педагогiчноi
майстерностi
педагогiчних
працiвникiв

Педагогiчнi працiвники школи забезпе.rуlоть власний професiйний
розвиток. Аналiз результатiв анкетування засвiдчив, що вчителi
найчастiше обирають для свого професiйного зростання таку тематику:
використання iнформацiйно-комунiкаuiйних технологiй в ocBiTi ('70 %),

форми органiзацii освiтнього цроцесу (63 %), безпечне ocBiTHe
середовище (57 О/о), органiзацiя iнклюзивного навчання (4З %). Форми
пiдвищення квалiфiкацii вчителi обирають рiзноманiтнi: оrrлайн курси
(85 %), майстер-класи (80 %), тренiнги, вебiнари (73 Ой), конференцii
('l2%), курси IППО (б8 %).

OKpeMi педагогiчнi працiвники школи впродовж ocTaHHix poKiB
брапи участь у проектi <<Школа енергii>, в рамках якого до рiчного
навчаJIьного плану у 7 класах введено курс за вибором <<Основи
енергопостачання та енергозбереженнл>.

,Щиректор школи i вчитель фiзики успiшно пройшли навчання за
програмою пiдготовки експертiв i булугь зап)латись до проведення
iнституцiйного аудиту закладiв загальноi середньоi освiти областi.

3.3. НалагодженшI
спiвпрацi зi
уrнями, ii
батьками.

Бiльшiсть педагогiв використовують форми роботи, спрямованi на
формування партнерських вза€мин зi здобувачами освiти, застосовуючи
особистiсно зорiентований пiдхiд. У ходi спостереження за навчаJIьними
3аняттями з'ясованоп що бiльшiсть 1..rHiB iз зацiкавленням працювали пiд



працiвниками
закJIаду освiти

час виконання рiзноманiтних завдань, спiвпрацювали мiж собою,
робили висновки. Переважна бiльшiсть опитаних 1"lHiB вв:lжають, що
iхня дуплка вислуховуеться i враховуеться вчителями пiд час проведенЕя
1poKiB.

У школi наJIагоджена конструктивна комунiкаltiя педагогiчних
працiвникiв iз батьками здобрачiв освiти в рiзних фрмах,
найпоширенiшi з яких - це iндивiдушьне спiлкрання та батькiвськi
збори. За результатами анкетування 62Оlо батькiв ствердIq/ють, що
педагоги забезпечують зворотнiй зв'язок, 96 О/о батькiв отримують
iнформацiю про дiяльнiсть школи вiд класного керiвника.

У школi наJIагоджена дiева командна робота мiж педагогами:
практикуIоться взасмовiдвrлрання ypoKiB, тижнi педагогiчноi
майстерностi, неформальне наставництво, творчi об'еднання вчителiв
для проведеннrI спiльних заходiв, обговорення ocBiTHix проблем тощо.
98% педагогiчних працiвникiв, якi брали )ласть у aHKeTyBaHHi,
зазначили, що у закладi cTBopeHi Bci умови для спiвпрацi.

3.4. Органiзацiя
педагогiчноi
дiяльностi та
навчання ylHiB на
засадах академiчноi
доброчесностi

Пiд час спостереження за навчilIьними заtU{ттями з'ясовано, що
педагоги дiють переважно на засадах академiчноi доброчесностi:
iнформують здобувачiв освiти про джерела iнформацii та контенти що
використовують, задля унеможливлення списрання розробляють
iндивiдушlьнi рiзнорiвневi завдання, картки. Результати анкетування
засвiдчують, що вчителi школи iнформують 1"rHiB про дотримання
основних засад та принципiв академiчноi доброчесностi пiд час
проведенrш навч:tльних занять та у позаурочнiй дiяльностi, переважна
бiльшiсть оIIитаних 1^rHiB пiдтвердили, що у школi з ними проводять
бесiди про важливiсть дотримання засад та принципiв академiчноi
доброчесностi.

PiBHi оцiнювання:

За напрямом 4: Управлiнськi проltеси закладу освiтп

Вимога/правило PiBeHb ocBiTHboi дiяльностi
3.1 достатнlи
3.2. достатнlи
J.J, достатнlи
з.4. достатнш

За напрямом 3.: достатнiй

Вимога,/правило Опис досягнень закJIаду освiти i потреб у вдосконttленнi ocBiTHboi
дiяльностi та внугрiшньоi системи забезпеченнJI якостi освiти

4.1. Наявнiсть
стратегii розвитку
та системи
планування
дiяльностi закJIаду,
монiторинг
виконання
поставлених
завдань

У школi розроблено перспективний план розвt.rtку на 2аВ-2022
роки з конкретизацiею визначених завдань за роздiлами: органiзацiя
освiтнього процесу; методична робота; пiдвищення професiйного рiвня
педагогiчних працiвникiв; робота з батьками i громадськiстю; змiцнення
матерiально-технiчноi бази.

Рiчний план роботи школи реалiзуе перспекгивний план. {о його
розробки зt}лу{алися педагогiчнi працiвники та представники
уrнiвського самоврядран}ш у частинi плануваннrI виховноi роботи.
Аналiз виконання рiчного плану проводиться двiчi на piK, за
необхiднiстю до нього вносяться змiни.

.Щiяльнiсть педагогiчноi ради спрямована на реалiзацiю рiчного
плану роботи, Yci опlтганi педагогiчнi працiвники вважають iT робоry
системною, зЕLзначають, що рiшення на засiданнях приймаються



колегi:tльно i демократично. Водночас частина педагогiчних
працiвникiв (l8 О/о опитаних) вiдмiчають, що помiтна вiдсупliсть
активностi педагогiв пiд час прийнятгя рiшень.

На вебсайтi школи оприлюднено Положення про внугрiшню
систему забезпечення якостi освiти, яке cxв.uleнe на засiданнi
педагогiчноi ради та затверджене директором школи у BepcHi 2019
року. Спроба провести самооцiнюванЕя дiяльностi у школi здiйснена у
листопадi 201'9 року шляхом створеннJI фокус-груп з числа ycix
1"rасникiв освiтнього процесу за такими напрямами: мотивацiя 5пrнiв до
навчання, освiтнiй простiр, спiвпраця з батьками, дiяльнiсть с)ласного
вчителя. Результати розглянуго на засiданнi педагогiчноi ради, прийнятi
вiдповiднi рiшення щодо впровадження в освiтню дiяльнiсть принципiв
партнерства.

Положення про внугрiшню систему забезпечення якостi освiти
MicTrTb порядок проведення внугрiшнiх монiторингiв результатiв
навчання здобувачiв освiти. Монiторинги проводяться систематично,
результати розглядаються на засiданнях педагогiчноi ради,
враховуються про сшlаданнi рiчних навчаJIьних планiв.

,Щиректор школи щорiчно звiтуе про проведену роботу упродовж
навч.uIьного року, здiйснюе заходи щодо утриманЕя у належному cTaHi
будiвель, примiщень, обладнанrul, вивчае стан матерiально-технiчноi
бази, плануе ii розвиток. За ocTaHHi роки у школi проведено масштабнi
peMoHTHi роботи: благоустрiй територiТ, модернiзацiя спортивноi бази,
капiтальний ремонт та угеплення покрiвлi, фасаду булiвлi, замiна BiKoH
на метiulопластиковi, установка систем пожежноi сигншliзацii на двох з
чотирьох поверхiв школи, ремонт окремих примiщень.

4.2. Формування
вiдносин довiри,
прозоростi,
дотриманнrl
етичних норм

Результати опитування засвiдчили, що переважна бiльшiсть
1часникiв освiтнього процесу задоволенi загальним психологiчним
кпiматом у школi. Yci педагогiчнi працiвники вважають, що можугь без
побоювань висловлювати власну думку, HaBiTb якщо вона не спiвпадае
з позицiею керiвництва; розбiжностi, якi виникають мiж педагогiчними
працiвниками та керiвництвом, вирiшуютьсt' констр)дтивно.

Керiвництво школи вiдкрите для спiлкрання з учасниками
освiтнього процесу (так вважають бiльшiсть оrитаних), вчасно

розглядас зверненшI учасникiв освiтнього процесу та вживае вiдповiднi
заходи реаграннJI. Водночас майже Bci опитанi батьки учнiв (96%)
зазначили, що у разi потреби розв'язання проблемних ситуацiй з

дитиною звернулися б до кJIасного керiвника.
У школi забезпечуеться наповнення та перiодичне оновлення

iнформацiйних pecypciB (вебсайт, iнформацiйнi стенди в примiщеннях).
Водночас значна кiлькiсть опитаних батькiв yrHiB вiдмiтили, що
отримують iнформаuiю про дiяльнiсть школи в основному вiд класного
керiвника (91 %) та на батькiвських зборах (бl %).

4.3. Ефективнiсть
кадровоi полiтики
та забезпечення
можливостей для
професiйного
розвитку
педагогiчних
праuiвникiв

Вiдповiдно до штатного розпису школу укомплектовано
квалiфiкованими кадрами дJul забезпечення реалiзацii ocBiTHboi
програми. Наявна вакансiя педагога соцiального. Керiвництво вживае
вiдповiдних заходiв щодо наJIежного забезпечення школи
педагогiчними працiвниками: звертаються до центру зайнятостi,
щомiсячно висвiтлюють iнформацiю на вебсайтi школи, розмiщуlоть
вiдповiдну iнформацiю на онлайн-сервiсах з пошrуку роботи.

Керiвниuтво школи застосовуе заходи морапьного та матерiального
заохочення до педагогiчних працiвникiв, зокрема премiювання, наданIutr
кJIопотань щодо нагородження грамотами i подяками рiзних piBHiB.



Майже Bci опитанi педагогiчнi прачiвники (98 %) задоволенi
мотивацiйними заходами, якi практик)rються у школi.

У школi створено уl!{ови для постiйного пiдвищення квалiфiкацii
педагогiчних працiвникiв, ix черговоТ та позачерговоi атестацii.
Розроблений, затверджений орiентовний план пiдвищення квалiфiкацii
педагогiчних прачiвникiв. Переважна бiльшiсть опитаних педагогiв
вказують на вiдсугнiсть жодних перешкод щодо ix професiйного
розвитку, 20% - вважають перешкодою такого розвитку недостатню
матерiально-технiчнy базу школи.

4.4. Органiзацiя
освiтнього процесу
на засадах
людиноцентризму,
прийнятгя
управлiнських
рiшень на ocHoBi
конструктивноi
спiвпрацi учасникiв
освiтнього процесу,
взаемодiТ закJIаду
освiти з мiсцевою
громадою

yci вчителi, майже Bci опитанi батьки та 1olHi погоджуються з
твердженням, що 1xHi права у школi не порушуються. Переважна
бiльшiсть батькiв зазначають, що керiвництво врахову€ iхню дуллку пiд
час прийняття управлiнських рiшень. Yci педагоги вiдмiчають, що ixHi
пропозицii та iнiцiативи щодо розвитку школи пiдтримуються. У школi
дiють органи громадського самоврядрання: батькiвська рада, }"rHiBcbKe
самоврядрання, представники яких беругь )ласть в обговореrтнi питань
щодо удосконirлення освiтнього середовища, органiзацii дозвiлля та
проведеннrI рiзноманiтних соцiапьно-культурних заходiв.

Режим роботи школи врахову€ потреби уrасникiв освiтнього
процесу, 88 % опитаних батькiв задоволенi piBHeM органiзачii
освiтнього процесу. Розклад 1poKiB сформований вiдповiдно до
ocBiTHboi програми, задовольняе переважну бiльшiсть опитаних учнiв,
найпоширенiшою з причин незадоволення решта вказують
нерiвномiрний розподiл навчiLльного навантаженIш впродовж дня,
тижня.

Iндивiдуальнi ocBiTHi TpaeKTopii у школi реалiзуються за заявами
батькiв для )"lHiB з особливими освiтнiми потребами та yrHiB, що
здобуъають ocBiTy за iндивiдушlьною формою.

У старшiй школi з )aрахуванням пiзнаваJIьних irrгересiв здобувачiв
освiти запроваджено профiльне навчання (математичlшй профiль та
профiль yKpaiHcbKoi фiлологii).

4.5. Формуван}ш та
забезпечення

реалiзацiТ полiтики
академiчноi
доброчесностi

Керiвниuтво школи забезпечуе реалiзацiю заходiв з формування
академiчноi доброчесностi: оприлюднене на вебсайтi школи Положення
про академiчну доброчеснiсть, вiдповiдний роздiл мiститься i в
Положеннi про внугрiшню систему забезпечення якостi освiти;
)п{асники освiтнього процесу поiнформованi з даного питання, з н}Iми
проводяться вiдповiднi бесiди.

З метою формування в у{асникiв освiтнього процесу негативного
ставлення до корупuii, формування соцiальноi i гром4дянськоi
компетентностi для y.rHiB 11 класiв впроваджено факультатив <<Моя

громадянська свiдомiсть. Запобiгання корупчii>. Практично Bci
педагоги пiд час анкетування вказiulи на проведення у школi
вiдповiдних заходiво бiльшiсть опитаних здобрачiв освiти зазначили
про свою поiнформованiсть з даного питання.

PiBHi оцiнювання:

вимога/правило PiBeHb ocBiTHboi дiяльностi
4.| достатн и
4.2. достатн и
4,3. достатнlи
4.4. достатнlи
4.5. високии

За напрямом 4: достатнlи



Оцiнювання впутрiшньоi системи забезпечення якостi освiтп:

Положення про внугрiшню систему забезпечення якостi освiти у школi розроблено,
cxBiuleнo на засiданнi педагогiчноi рали та затверджено диреюором у BepecHi 2019 року.
Вищевказаним докуN[ентом передбачено критерii, процедури та правила оцiнюванrrя 5HHiB,
педагогiв, управлiнськоi дiяльностi, порядок проведення внугрiшнiх монiторингiв, засади
забезпечення академiчноi доброчесностi.

Однак у Положеннi про внугрiшню систему забезпечення якостi освiти чiтко не
визначенi напрями, методика та iнструментарiй оцiнювання ocBiTHboi дiяльностi, вiдсугнiй
irлгоритм органiзацii самооцiнювання.

Спроба провести самооцiнювання дiялъностi школи здiйснена у листопадi 2019 року
шляхом створення фокус-груп з числа ycix уrасникiв освiтнього процесу за такими
напрямами: мотивацiя yrHiB до навчання, освiтнiй простiр, спiвпраця з батьками, дiяльнiсть
с)дасного вчитеJuI. Фокус-групи аналiзували досвiд роботи педагогiв; )вtнiвським
самоврядуванням було проведено анкетування yrHiB 9-11 класiв, результати якого показали,
що 75 О/о опитаних задоволенi умовами навчання;7З О/о - вiдмiтили безпечне i сприятливе для
здоров'я ocBiTHe середовище;9l О/о - знають як дiяти в надзвичаЙних сlrгуацiях, коли е загроза
життю та здоров'ю. НапрацюваннJI фокус-груп були розглянугi на засiданнi педагогiчноi ради
за 1"rастi представникiв ycix уrасникiв освiтнього процесу, прийнято рiшення щодо
впровадженrш в освiтню дiяльнiсть принципiв партнерства, яке було враховано при
IIлануваfiнi дiяльностi на наступний piK.

Голова експертпоi групи
заступник нач:tльника управлiння -
начiшьник вiддiлу iнститушiйного
аудиту управлiння .Щержавноi служби
якостi освiти в Одеськiй областi о.м. думА

12 квiтня 2021 року


