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(П.І.Б. керівника)

З метою вдосконалення діяльності школи
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
Напрям
оцінювання
1. Освітнє
середовище
закладу
освіти

Вимога
1.1. Забезпечення
здорових,
безпечних і
комфортних умов
навчання та праці

Рекомендації керівнику
закладу освіти
1. Порушити клопотання
перед засновником закладу
освіти щодо:
1.1. Облаштування
майданчика для здобувачів
освіти початкової школи
тіньовими навісами.
1.2. Заміни світильників у
коридорах закладу освіти
1.3. Облаштування
внутрішніх санітарних
вузлів окремо для учнів
початкової школи, для осіб
з особливими освітніми
потребами та для
працівників закладу освіти.
1.4. Капітального ремонту
існуючих санітарних
кімнат.
1.5. Облаштування
додаткових місць для
відпочинку учнів.
1.6. Оновлення засобів
навчання у кабінетах
фізики та хімії.
1.7. Придбання апаратного
міжмережевого екрану для

Рекомендації
засновнику
1. Вирішити питання
щодо забезпечення
фінансування:
1.1. Облаштування
майданчика для
здобувачів освіти
початкової школи
тіньовими навісами.
1.2. Заміни
світильників у
коридорах закладу
освіти.
1.3. Облаштування
внутрішніх
санітарних вузлів
окремо для учнів
початкової школи,
для осіб з
особливими
освітніми потребами
та для працівників
закладу освіти.
1.4. Капітального
ремонту існуючих
санітарних кімнат.
1.5. Облаштування
додаткових місць для
відпочинку учнів.
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фільтрації небажаного
контенту в мережі Wi-Fi.
2. Оновити інформацію з
цивільного захист на
інформаційному стенді.
3. Щоквартально
проводити опитування всіх
учасників освітнього
процесу щодо організації
харчування в шкільній
їдальні.
4. Організувати цикл
семінарів для педагогічних
працівників щодо
здійснення адаптації та
інтеграції учнів до
освітнього процесу.

1.2. Створення
освітнього
середовища,
вільного від будьяких форм
насильства та
дискримінації

1.3. Формування
інклюзивного,
розвивального та
мотивуючого до
навчання
освітнього
простору

1.6. Оновлення
засобів навчання у
кабінетах фізики та
хімії.
1.7. Придбання
апаратного
міжмережевого
екрану для фільтрації
небажаного контенту
в мережі Wi-Fi.
Виконання
рекомендацій
забезпечить
створення безпечних
та нешкідливих умов
навчання і праці
(відповідно до статті
37 Закону України
«Про повну загальну
середню освіту»).

1. Організувати
просвітницьку роботу
(бесіди, інформаційні
стенди) серед здобувачів
освіти щодо випадків
різних форм насилля.
Виконання рекомендацій
забезпечить створення
освітнього середовища,
вільного від будь-яких
форм насильства та
дискримінації
(відповідно до статті 15
Закону України «Про
повну загальну середню
освіту»).
1.Порушити клопотання
перед засновником щодо:
1.1. Облаштування пандуса
для безперешкодного
доступу всіх учасників
освітнього процесу до
будівлі закладу освіти.
1.2. Облаштування
ресурсної кімнати.

1. Вирішити питання
щодо фінансування
облаштування
пандуса та ресурсної
кімнати.
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2. Забезпечити в повному
обсязі корекційнорозвиткові послуги для
учнів з особливими
освітніми потребами.
Виконання рекомендацій
забезпечить створення
інклюзивного освітнього
простору та реалізацію
прав дітей на здобуття
освіти.
2. Система
оцінювання
результатів
навчання
учнів

2.1. Наявність
системи
оцінювання
результатів
навчання учнів, яка
забезпечує
справедливе,
неупереджене,
об'єктивне та
доброчесне
оцінювання

1. Провести цикл семінарів
для педагогічних
працівників щодо адаптації
критеріїв оцінювання
навчальних досягнень
учнів, рекомендованих
МОН України, при
виконанні навчальних
завдань та обов’язкових
видів робіт.
2. Забезпечити
оприлюднення усіх
критеріїв, правил та
процедур оцінювання
результатів навчання
здобувачів освіти у різні
способи.
3. Розглянути на засіданні
педагогічної ради питання
щодо застосування
системи оцінювання
результатів навчання
учнів, спрямованої на
реалізацію
компетентнісного підходу.
Виконання рекомендацій
забезпечить справедливе,
неупереджене, об’єктивне
та доброчесне оцінювання
результатів навчання
здобувачів освіти.
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2.2. Систематичне
відстеження
результатів
навчання кожного
учня та надання
йому (за потреби)
підтримки в
освітньому процесі

1. Організувати
проведення циклу
семінарів для педагогічних
працівників щодо
впровадження системи
формувального
оцінювання.

Виконання рекомендацій
дасть змогу поліпшити
якість освіти через
відстеження
індивідуального поступу
учнів.
3.
3.1. Ефективність
1. Організувати
навчальний семінар щодо
Педагогічна планування
формування
діяльність
педагогічними
педагогічних працівниками своєї індивідуальних освітніх
траєкторій учнів та
працівників діяльності,
відстеження їх
закладу
використання
результативності.
освіти
сучасних освітніх
підходів до
Виконання рекомендацій
організації
дасть змогу поліпшити
освітнього процесу формування ключових
з метою
компетентностей
здобувачів освіти через
формування
використання сучасних
ключових
освітніх підходів до
компетентностей
організації освітнього
учнів
процесу.
3.4. Організація
педагогічної
діяльності на
засадах академічної
доброчесності

1.Розглянути на засіданні
педагогічної ради питання
про дотримання
педагогічними
працівниками принципів
академічної доброчесності.
Це дозволить поліпшити
організацію педагогічної
діяльності на засадах
академічної доброчесності.

4.
4.1. Наявність
Управлінські стратегії розвитку
процеси
та системи
планування

1. Затвердити
Стратегію розвитку
закладу освіти.
(відповідно до статті
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закладу
освіти

діяльності закладу,
моніторинг
виконання
поставлених
завдань
4.2. Формування
відносин довіри,
прозорості,
дотримання
етичних норм

4.3. Ефективність
кадрової політики
та забезпечення
можливостей для
професійного
розвитку
педагогічних
працівників

38 Закону України
«Про повну загальну
середню освіту»)

1. Забезпечити
інформування батьківської
громадськості щодо
використання відкритих
загальнодоступних
інформаційних ресурсів,
що відтворюють
інформацію про діяльність
закладу освіти.
Це дозволить поліпшити
прозорість та
інформаційну доступність
для усіх учасників
освітнього процесу.
1. Забезпечити штат
закладу освіти
спеціалістами для
проведення корекційнорозвиткових занять для
учнів з особливими
освітніми потребами
відповідно до висновків
психолого-медикопедагогічної комісії.
Це дозволить забезпечити
можливість отримання
якісної освіти кожним
здобувачем освіти.
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управління Державної служби якості освіти
у Чернігівській області
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