
двржАвнА служБА якостI освIти укрдiни
вул. Iсаакяна, 18, м. Киiв,01135, тел./факс: (044)236-ЗЗ-11,

e-mail: sqe@sqe.gov.ua, сайт: www.sqe.go_v_.ua, код згiдно з еДРПОУ 4l89685l

у ABHoI во
(нанайменування територiшrьного органу ,щержавнот служби якостi освiти Укратни, що здiйсrтюс перевiрку,

11-55. e-mail:lсельського. 86. м. одеса. 65045. тел. (,048) 722-11-55. e-mail: odesa(dsr
його мiсцезнаходження, номери телефону, телефаксу та адреса електронноi пошти)

Акт

вiд 07.|2.2020
(дата складення акта)

Ns 01-09/38-14/1-i

складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду
(контролю) щодо дотримання суб'сктом господарювання вимог законодавства у

сферi загальноi середньоi освiти

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЮЖНЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА I-III

СТУПЕНIВ NЪ 1 ЮЖНЕНСЬКОi МIСЪКОI РАДИ ОДЕСЬКОi ОБЛАСТI)
(найменування юридичноТ особи)

БАРАНЕЦЬКА Олена Григорiвна
(прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника)

код згiдно з еДРПОУ 22492682

УкраТна. 65481. Одеська обл.. MicTo Южне. ПРОСПЕКТ МИРУ. будинок 19А.

(мiсцезнаходження суб'екта господарювання, номер телефону,

(04 8 042) 2 - 1 9- 74. у Lrzlrny-sclrool i (4) gmail. coni

телефаксу та адреса електронноI лошти)

вид суб'скта господарювання за класифiкацiсю суб'ектiв господарювання (суб'ект
MiKpo-, мчLlтого, середнього або великого пiдприемництва), ступiнь ризику:

суб'ект середнього пiдприемництва. незначний

види об'ектiв таlабо види господарськоi дiяльностi (iз зазначенням коду згiдно з КВЕД),
щодо яких проводиться захiд:

початкова ocBiTa. код згiдно з КВЕД 85.20
загальна середня ocBiTa, код згiдно з КВЕД 85.31

Загальна кiлькiсть працiвникiв на день перевiрки - 138 осiб,

з них педагогiчних працiвникiв - 91 осiб.

Загальна кiлькiсть здобувачiв освiти на день перевiрки - 1 155 осiб.
I
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Загальна iнформацiя про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Тип заходу

державного
нагляду
(контролю):

п плановий

* позаплановий

Особи, якi беруть участь у проведеннi заходу державного нагляду (контролю):

посадовi особи органу державного нагляду (контролю):

ДУМА Ольга МиколаТвна - заступник начальника управлiння - начаJIьник вiддiлу
iнститучiйного аудиту управлiння .ЩержавноI служби якостi освiти в Одеськiй областi
(голова);

головний спецiалiст вiддiлу
iнститучiйного аудиту управлiння ,ЩержавноТ служби якостi освiти в Одеськiй областi;

КОЛЬЦОВА Юлiя евгенiiвна - начальник вiддiлу роботи з експертами управлiння
Щержавноi служби якостi освiти в Одеськiй областi;

СДМОФДЛОВА Валентина Анатолiiвна - головIлий спецiалiст вiддiлу взаемодii з

органами мiсцевого самоврядування, монiторингу та позапланового контролю закладiв
освiти управлiння Щержавноi служби якостi освiти в Одеськiй областi;

ЧЕРЕПЯН Тетяна IBaHiBHa - головний спецiалiст вiддiлу iнституцiйного аудиту

управлiння !ержавноТ служби якостi освiти в Одеськiй областi

керiвник суб'екта господарювання або уповноважена ним особа

директор БАРАНЕЦЬКА Олена l-ригорiвна
(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)

Форма заходу державного
нагляду (контролю):

П перевiрка

* iнша форма, визначена законом
iнституцiйний аудит

(назва форми захолу)

Розпорядчий документ, на виконання
якого проводиться захiд державного
нагляду (контролю),

вiд 20.1I.2020 J\Ъ 01-09/38

Посвiдчення (направлення)
вiд 20.1 \.2020 N9 01-31/1

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок Завершення

24 11 2020 |2 55 07 |2 2020 16 00

число мiсяць рlк години хвилини число мiсяць piK години хвилини

Щанi про останнiй проведений захiд державного нагляду (контролю):

Плановий позаплановий

+ не проводився + не проводився

П проводився з ПП.ПП.ПППП по
пп.пп.пппп
Акт перевiрки Nэ ППППППППППП
Розпорядчий документ щодо усунення порушень:
П не видавався; П видавався;
його вимоги: П виконано; П не виконано

П проводився з ПП.ПП.ПППП по
пп.пп.пппп
Акт перевiрки NЬ ППППППППППП
Розпорядчий документ Iцодо усунення
порушень:
П не видавався; П видавався;
його вимоги: П виконано; П не виконано

TpeTi особи:

(посади, прiзвища, iMeHa, по батьковi)
, lЛl t."п,L
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Прочес проведення заходу (його окремоiдi) фiксувався:

,В суб'ектом господарювання
Еi-засобами аудiотехнiки

ЕГзасобами вiдеотехнiки

ЕГпосадовою особою органу дер}кавного нагпяду
(контролю)

Е] засобами аудiотехнiки

Е-засобами вiдеотехнiки

I. пЕрЕлIк
питань щодо пров€дення заходу державного наfляду (контролю)

Jt

зlл

Питання щодо
дотримання
суб'сктом

господарювання
вимог законодавства

у сферi загальноi
середньоТ освiти

Ступiнь ризику
суб'екта

господарювання
(високий - В,
середнiй - С,

незначний - Н)

Позицiя суб'екта
господарювання

щодо
негативного

впливу вимог
законодавства

(вiд 1 до 4
ба;riв)*

Вiдповiдi на
питання

Нормативне
обrрунтування

так н1 не

розгляда,
лося

1. Нормативно-правовi пiдстави для провадження дiяльностi з надання ocBiTHix послуг у сферi
загальноТ середньоi освiти

1.t Заклад освiти, що
провадить освiтню
дiяльнiсть на
певному piBHi
загальноi середньоi
освiти (лалi - ЗО1,

дiс на пiдставi
вiдповiдноi
лiцензii, виданоi в
установленому
законодавством
порядку

в
с
н

+ Абзац другий
частини першоi
cTaTTi 8 Закону
УкраТни <Про
загальну середню
ocBiTy> (далi-ЗУ
N9 б5l-ХIV)

|.2 ЗО дiс на пiдставi
статуту,
затвердженого
засновником або

уповноваженим
ним органом

в
с
н

+ Частина друга
cTaTTi 8

ЗУ Ns 651-ХN

2. Формування контингенту здобувачiв освiти
2.| Зарахування дiтей

до державних та
комунальних ЗО
(KpiM закладiв
спецiалiзованоi
освiти, спецiальних
закладiв загальноТ
середньоi освiти,
професiйноТ
(професiйно-
технiчноi) (да_rli -
ЗП(ПТ)О), фаховоi ,I
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передвищоi (далi -
ЗФПО), вищоi
освiти (далi - ЗВО)) х х

2.|.| У ЗО зарахування

учнiв проводиться
наказом директора,
що видаеться на
пiдставi заяви, копii
свiдоцтва про
народження
дитини, за
наявностi медичноi
довiдки
встановленого
зразка i
вiдповiдного
документа про
ocBiTy (KpiM учнiв
першого класу)

в
с
н

+ Частина друга
cTaTTi 18

ЗУ J\Ъ 651-XI;
абзаци перший-
четвертий пункту
4 роздiлу I

Порядку
зарахування,
вiдрахування та
переведення учнiв
до державних та
комунальних
закладiв освiти
для здобуття
повнот зага-гlьноi
середньоi освiти,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 16 квiтня
2018 року NЬ 367,
заре€строваного в
MiHicTepcTBi
юстицii Украiни
05 травня
2018 року
за Jф 564lЗ2016
(далi - Порядок
зарахування,
вiдрахування та
переведення

учнiв)
2.|.2 У ЗО зарахування

дiтей здiйснюеться
вiдповiдно до
територii
обслуговування
(KpiM закладiв
освiти II, II-III
ступенiв та III
ступеня)

в
с
н

+ Абзац перший
пункту б роздiлу I
Порядку
зарахування,
вiдрахування та
переведення учнiв

2.1.з У ЗО зарахування
дiтей з особливими
освiтнiми
потребами до
iнклюзивного чи
спецiального класу
(з його утворенням
у разi вiдсутностi)

в
с
н

+ Абзац третiй
пункту б роздiлу I
Порядку
зарахування,
вiдрахування та
переведення учнiв

I
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здiйснюеться на
пiдставi доданого
до заrIви про
зарахування
висновку про
комплексну (чи
повторну)
психолого-
педагогiчну оцiнку

Зарахування учнiв
до гiмназii, лiцею
(державних та
комунальних ЗО

2.1.4.| Порядок вступу та
KoHKypcHi завдання
для вступних
випробувань до ЗО
схвалено
педагогiчною
радою та
затверджено

lвником

Абзац перший
пункту 5 глави 4

роздiлу II
Порядку
зарахування,
вiдрахування та
переведення учнiв

2.\.4.2 Роботи учасникiв
конкурсу та аркушi
iз записами,
зробленими
вступниками пiд
час пiдготовки до
усного
випробування, а
також результати
конкурсних
випробувань,
оформленi у
виглядi протоколiв
вiдповiдноТ KoMicii,
зберiгаються у ЗО
не менше одного

Пункт 11 глави 4
роздiлу II
Порядку
зарахування,
вiдрахування та
переведення учнiв

Зарахування до
спецiального ЗО
здiйснюсться
вiдповiдно до
наказу його
керiвника, що
видасться на
пiдставi заrIви про
зарахування одного
з батькiв дитини
або if законних
представникiв чи
повнолiтньоi особи,
поданоi особисто,

Пункт б роздiлу I
Порядку
зарахування осiб з
особливими
освiтнiми
потребами до
спецiальних
закладiв зага_гrьноi
середньоi освiти,
iх вiдрахування,
переведення до
iншого закладу
освiти,
затвеплженогь, i



та доданих до заяви
документiв

наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраТни
вiд 01 серпня
2018 року ]ф 831,
заресстрованого в
MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи
16 серпня
2018 року
заNр945lЗ2З97
(далi - Порядок
зарахування осiб з

особливими
освiтнiми
потребами до
спецiальних
закладiв загальноi
середньоТ освiти,
iх вiдрахування,
переведення до
iншого закладу
освiти)

2,з Зарахування
вступникiв до
вiйськового
(вiйськово-
морського) лiцею
здiйснюеться до
початку
навчаJIьного року
наказом його
начальника за

результатами
конкурсу,
проведеного згiдно
з правилами
прийому до лiцею,
затвердженими
МОН, за поданням
мiноборони

в
с
н

+ Абзац перший
пункту 22
Положення про
вiйськовий
(вiйськово-
морський) лiцей,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB Украiни
вiд 17 липня
2003 рокуJф 1087

2.4 Прийом на
навчання до
закладу
спецiалiзованоi
освiти спортивного
профiлю iз
специфiчними
умовами навчання
здiйснюсться на
конкурснiй ocHoBi з
числа осiб, якi
виявили здiбностi в

в
с
н

+ Пункт 1б

Положення про
заклад
спецiалiзованоТ
освiти
спортивного
профiлю iз
специфiчними
умовами

Iнавчання, I
lзатвердженого l.llпостановою, ,l
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спорт1, проишли
попередню
пiдготовку в
закладах фiзичноi
культури i спорту
та позашкiльнот
освiти, i
ква,riфiкованих
спортсменiв, якi
здатнi поповнити
збiрнi команди
УкраiЪи з видiв

Кабiнету
MiHicTpiB
УкраiЪи
вiд 05 листопада
1999 року Jt 2061

у навчально-

реабiлiтацiйному
центрi класи
комплектуються
учнями
(вихованцями) з
однорiдними
порушеннями
розвитку та
типологiчними
особливостями
психофiзичного

Пункт 2l
Положення про
навчilльно-

реабiлiтацiйний
центр,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB Украiни
вiд 06 березня
2019 року Ns 22i

наповнюванiсть
класiв
У ЗО (KpiM
зп(пт)о i зФпо)
наповнюванiсть
класiв не
перевищус З0 ччнiв

в
с
н

Частина перша
cTaTTi 14 ЗУ
Nъ 651-XIV

2.6,2 У ЗО (KpiM ЗФПО)
наrтовнюванiсть
спецiальних класiв
для дiтей з
особливими
освiтнiми
потребами
встановлено
вiдповiдно до
Нормативiв
наповнюваностi
груп дошкiльних
навчальних
закладiв (ясел-
садкiв)
компенсуючого
типу, класiв
спецiальних
загальноосвiтнiх
шкiл (шкiл-

Пункт 2.4

роздiлу II

Положення про
спецiа,rьнi класи
для навчання дiтей
з особливими
освiтнiми
потребами у
зага,lьноосвiтнiх
навчальних
закладах,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраТни
вiд 09 грудня
2010 року Np 1224,
заре€строваного в
MiHicTepcTBi
юстицii Украiни



подовженого дня i
виховних груп
загальноосвiтнiх
навчальних
закладiв ycix типiв

29 грудня
2010 року
за J\b 1412l|8707;'
пункт 4 додатка 1

до наказу
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 20 лютого
2002 року Jф 128
<Про
затвердження
Нормативiв
наповнюваностi
груп дошкiльних
навчальних
закладiв (ясел-
садкiв)
комtIенсуючого
типу, класiв
спецiальних
загальноосвiтнiх
шкiл (шкiл-
iHTepHaTiB), груп
подовженого дня
виховних груп
загальноосвiтнiх
навчальних
закладiв ycix
типiв та Порядку
подiлу класiв на
групи при
вивченнi окремих
предметiв у
загальноосвiтнiх
навчальних
закладах),
заре€строваного в
MiHicTepcTBi
юстицii Украiни
06 березня
2002 року
заNs229l65|7
(далi - наказ
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраТни
вiд 20 лютого
2002 рокуJф 128)

У державнiй та
комунальнiй
санаторних школах
гранична
наповнюванiсть

в
с
н

Пункт 20
Положення про
санаторну школу,
затвердженого llпостановою l

il l'"u



класlв не
перевищуе 20 учнiв

Кабiнету MiHicTpiB
Украiни
вiд2| листопада
2018 року Jф 1026

2.8 У спецiальному ЗО
гранична
наповнюванiсть
класiв вiдповiдае
вимогам пiдпунктiв
1-4 пункту 15

Положення про
спецiальнy школу

2.8.1 глlхих, слiпих
дiтей - 8 осiб

в
с
н

+ Пiдпункт 1

пункту 15

Положення про
спецiальну школу,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB Украiни
вiд 06 березня
2019 року Ns 221
(далi - Положення
про спецiатlьну
школу)

2.8.2 дlтеи 1з зниженим
сл}хом,
порушеннями
опорно-р}хового
апарату - 10 осiб

в
с
н

+ Пiдпункт 2
пункту 15

Положення про
спецiальну школу

2.8.з дlтеи 1з зниженим
зором, тяжкими
порушеннями
мовлення та
легкими
порушеннями
iнтелектуального
розвитку - 12 осiб

в
с
н

+ Пiдпункт 3

пункту 15

Положення про
спецiальну школу

2.8.4 дrтеи 1з складними
порушеннями
розвитку,
помiрними
порушеннями
iнтелектуального
розвиткy - б осiб

в
с
н

+ Пiдпункт 4
пункту 15

Положення про
спецiальну школу

2.9 У класi з

iнклюзивним
навчанням
кiлькiсть ylHiB
особливими
освiтнiми
потребами
становить:

' ,!l'""';
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2.9.| 1-З дитини iз числа
дiтей з
порушеннями
опорно-р}хового
апарату, затримкою
психiчного
розвитку,
зниженим зором чи
слухом, легкими
iнтелектуальними
порушеннями тощо

в
с

+ Абзац лругий
пункту 8 Порядку
органiзацii
iнклюзивного
навчання,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB Украiни
вiд 15 серпня
201 1 року Nb 872
(далi - Порядок
органiзацii
iнклюзивного
навчання)

2.9.2 не бiльш як 2
дитини iз числа
дiтей слiпих,
гл}хих, з тяжкими
порушеннями
мовлення, у тому
числi з дислексiею,
розладами спектра
аутизму, iншими
складними
IIорушеннями

розвитку
(порушеннями
сл}ху, зору,
опорно-рухового
апарату в
посднаннi з

iнтелектуальними
порушеннями чи
затримкою
психiчного
розвитку) або тих,
що пересуваються
на вiзках

в
с

+ Абзац третiй
пункту 8 Порядку
органiзацii
iнклюзивного
навчання

2.|0 У ЗО переведення

учнiв (вихованцiв)
(KpiM перших та
других класiв) до
наступного класу
здiйснюеться на
пiдставi результатiв
пiдсумкового
(семестрового та
рiчного)
оцiнювання учнiв
(вихованцiв) таlабо
ix державноi
пiдсумковоТ
атестацii (для учнiв

в
с
н

+ Абзац перший
пункту 2 Порядку
переведення учнiв
(вихованцiв)
закладу загальноТ
середньоi освiти
до наступного
класу,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраiЪи
вiд 14 липня 

)

2015 року ,/ !

L

ll
ll;
|l '
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Np762,
зареестрованого в
MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни
30 липня
2015 року
заN9.924127З69

четвертих i
дев'ятих класiв)
згiдно з рiшенням
педагогiчноi ради
ЗО, що упродовж
п'яти робочих днiв
з дати прийняття
оприлюдню€ться
на його
iнформацiйному
стендi
Переведення
здобувачiв освiти
до iншого ЗО

Пункти 2, 3

розлiлу III
Порядку
зарахування,
вiдрахування та
переведення учнiв

У ЗО керiвник
упродовж одного
робочого дня з дня
отримання зчUIви

одного з батькiв
учня (для учнiв, якi
не досягли
повнолiтrя) або

учня про
переведення на
пiдставi
письмового
пiдтвердження або
його сканованот
копii з iншого Зо
про можливiсть
зарахування
вiдповiдного rIня
до нього видае
наказ про
вiдрахування учня
для переведення до
iншого Зо
та особову справу

2,TT,I

Пункти 1-З

роздiлу III
Порядку
зарахування осiб з
особливими
освiтнiми
потребами до
спецiа,цьних
закладiв освiти, iх
вiдрахування,
переведення до
iншого закледу

Переведення учнiв
iз спецiального ЗО
до iншого ЗО
здiйснюсться
вiдповiдно до
Порядку
зарахування осiб з
особливими
освiтнiми
потребами до
спецiальних
закладiв освiти, ik
вiдрахування,

ведення до

2,|2
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iншого закладу
освiти
Вiдрахування
здобувачiв освiти iз
зо

Абзац третiй
пункту 2 роздiлу
IV Порядку
зарахування,
вiдрахування та
переведення учнiв

У ЗО рiшення про
вiдрахування дiтей-
сирiт та дiтей,
позбавлених
батькiвського
пiклування,
приймасться за
згодою органiв
опiки та пiклування

2.|з,|

Пункт 8 роздiлу
III Порядку
зарахування осiб з

особливими
освiтнiми
потребами до
спецiальних
закладiв загатlьноi
середньоi освiти,
iх вiдрахування,
переведення до
iншого закладу
освiти

Вiдрахування iз
спецiального ЗО

учнiв iз числа
дiтей-сирiт та
дiтей, позбавлених
батькiвського
пiклування (KpiM
тих, якi здобули
повну загальну
середню ocBiTy та
отримаJIи
вiдповiдний
документ про
ocBiTy),
здiйснюеться за
наявностi
письмовоТ згоди
вiдповiдного
органу опiки та
пlклYвання

2.1з,2

Пiдпункти З,4,
абзац сьомий
пункту 1 роздiлу
IV Порядку
зарахування,
вiдрахування та
переведення учнiв

ЗО про
вiдрахування учнiв
з числа дiтей-сирiт
та дiтей,
позбавлених
батькiвського
пiклування
(переведення до
iншого закладу або
ix вибугтя на
постiйне мiсце
проживання за
межi УкраТни), не
пiзнiше наступного
робочого дня з дня
видання наказу
керiвника
повiдомляе
вiдповiдну службу

справах дlтеи

2.|з.з

,{l{*"
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2.|4 ЗО у разi
вiдсутностi учнiв,
якi не досягли
повнолiття, на
навчilльних
заняттях протягом
10 робочих днiв
пiдряд з невiдомих
або без поважних
причин надае
вiдповiдному
територiаrrьному
органу
НацiональноТ
полiцii та службi у
справах дiтей данi
таких учнiв для
провадження
дiяльностi
вiдповiдно до
законодавства,
пов'язанот iз
захистом Тх прав на
здобуття зага,цьноi
середньоi освiти

в
с
н

+ Абзац перший
пункту 1З

Порядку ведення
облiку дiтей
дошкiльного,
шкiльного BiKy та
учнiв,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB Украiни
вiд 13 вересня
2017 року Jф 684

2.15 У приватних i
корпоративних ЗО
зарахування,
вiдрахування та
tIереведення учнiв
здiйснюються
вiдповiдно до
порядку,
визначеного
засновником
(засновниками)

в
с
н

+ Абзац третiй
частини третьоi
cTaTTi 18

зу Jф 651-хN

3. Органiзацiя освiтнього процесу
3.1 ЗО планус власну

дiяльнiсть та
формуе стратегiю
розвитку

в
с

+ Абзац
одинадцятий
cTaTTi З8
зу Jф 65l-XIv

з.2 У Зо на ocHoBi
ocBiTHboT програми
складено та
затверджено
навчаJIьний план,
що конкретизу€
органiзацiю
освiтнього процесу

в
с
н

+ частина восьма
cTaTTi 15

зу Jф 651-XIv

J.J у Зо освiтня
програма схвалена
педагогiчною
радою та

в
с
н

+ Частина
третя cTaTTi 15

ЗУ Na 651-XIV
,

iil"r'



затверджена його
керiвником

Освiтня програма
Зо мiстить:

Абзац лругий
частини лругоi
cTaTTi 15

зу Jф 651-XIv

загальний обсяг
навч€Iльного
навантаження та
очiкуванi
результати
навчання

lB освlти
Абзац третiй
частини лругоТ
cTaTTi 15

зу Jф 651-хN

вимоги до осiб, якi
можуть розпочати
навчання за

Абзац четвертий
частини другоi
cTaTTi 15

зу Jф 651_хIv

з.4.з перелiк, змiст,
трива,тiсть i
взаемозв'язок
ocBlTнlx галузеи
таlабо предметiв,
дисциплiн тощо,
логiчну
послiдовнiсть iх
вивчення

в
с
н

Абзац п'ятий
частини лругоТ
cTaTTi 15

зу J\ъ 651-XIV

форми органiзацiТ
освiтнього процесу

опис та
iнструменти
системи
внутрiшнього
забезпечення якостi
освiти

Абзац шостий
частини лругоi
cTaTTi 15

зу J\ъ 651-XIV

У Зозi
спецiальними та
iнклюзивними
групами i класами
створено умови для
навчання осiб з
особливими
освiтнiми
потребами
вiдповiдно до
iндивiдуальноi
програми розвитк}
та з урахуванням
ixHix
iндивiдуа;rьних
потреб i
можливостей

Частина друга
cTaTTi 20 Закону
УкраТни <Про
ocBiTy> (далi -

зу J\ъ 2145-Vш)

У ЗО iнварiантний
складник

Абзац перши
пункту 25 _.
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навчаJIьного плану

реалiзуеться в
повному обсязi

н Щержавного
стандарту
початковоi освiти,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB Украiни
вiд2| лютого
2018 року
Ns 87;
абзац лругий
роздiлу Базовий
навчальний план

Щержавного
стандарту
початковот
загатlьноi освiти,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 20 квiтня
2011 року
Ns 462;
абзац сорок
лругий роздiлу I

Щержавного
стандарту базовоi
i повнот загальноi
середньоi освiти,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB Украiни
вiд 2З листопада
201 1 року
J\ъ 1392

з.7 У ЗО у межах часу,
передбаченого
освiтньою
програмою,
встановлено
структуру
навчального року
(за чвертями,
пiврiччями,
семестрами),
тривалiсть
навчального тижня,
дня, занять,
вiдпочинку мiж
ними, iншi форми

в
с

-г Абзац перший
частини TpeTboi
cTaTTi 16

зу Jю 651-хIV

l "rizl)l V"



органiзацiТ
освiтнього процесу

Додаток 2 до
наказу
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 20 лютого
2002 року J\Ъ 128

У ЗО пiд час
вивчення окремих
,редметlв для

посилення
iндивiдуа_пьноi

роботи з г{нями
запроваджено подiл
класlв на групи

Абзац лругий
частини третьоi
cTaTTi 16

зу J\ъ 651-хN

У ЗО органiзацiя
освiтнього процесу
не IIризводить до
перевантаження
учнiв i забезпечус
безпечнi та
нешкiдливi умови

освlти
Функцiонування
груп подовженого
дня у державних i
комунаJIьних ЗО

Абзац третiй
пункту б Порядку
створення груп
подовженого дня
у державних i
комуна"Iьних
закладах загальноi
середньоi освiти,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вtд25 червня

2018 року
Jф 677,
заресстрованого в
MiHicTepcTBi
юстицii Украiни
24 лилня
2018 року
за JФ 865/32З 17

(датri - Порядок i
створення груII
подовжено

3.10.1 У ЗО зарахування

учнiв до груп
подовженого дня та
ix вiдрахування з

них здiйснюються
згiдно з наказом
керiвника на
пiдставi вiдповiдноi
заяви батькiв або
iнших законних
представникiв
учнiв

.l r"
?ll,
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з.|0.2 узо
наповнюванiсть
груп подовженого
дня не перевищуе
30 осiб

в
с
н

+
Абзац перший
пункту б Порядку
створення груп
подовженого дня;
пункт 7 додатка 1

до наказу
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 20 лютого
2002 року Jф 128

3.10.3 у Зо для осiб з

особливими
освiтнiми
потребами, якi
навчаються в
iнклюзивних та
спецiальних класах
на пiдставi
письмового
звернення ix
батькiв, iнших
законних
представникiв,

утворено
iнклюзивнi таlабо
спецiальнi групи
подовженого дня

в
с
н

+
Абзац перший
пункту 7 Порядку
створення груп
подовженого дня

3.10.4 у Зо особистiсно
opieHToBaHe
спрямування
освiтнього процесу
для дитини (дiтей)
з тяжкими
порушеннями та
дитини (лiтей), яка
(якi) мае (мають)
порушення
iнтелектуа,rьного

розвитку, в
iнклюзивних
групах
подовженого дня
забезпечуе
асистент
вихователя

в
с
н

+
Абзац восьмий
пункту 7 Порядку
створення груп
подовженого дня

з.10.5 У ЗО режим роботи
групи подовженого
дня та органiзацiТ
освiтнього процесу
схвалено
педагогiчною
радою i

в
с
н

+
Абзац перший
пункту 8 Порядку
створення груп
подовженого дня

lл
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затверджено
керiвником

Абзац другий
пункту 9 Порядку
створення груп
подовженого дня

У ЗО план роботи
вихователя групи
подовженого дня
погоджено
заступником
керiвника та
затверджено

Положення про
iнституuiйну
форму злобуття
загальноi
середньоi освiти,
затверджене
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд2З квiтня
2019 року Jф 536,
зареестроване в
MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи
22 травня
2019 року
за Ns 54713З518

У ЗО iнститучiйна
форма здобуття
зага,rьноi середньоТ
освiти (очна (денна,
вечiрня), заочна,
дистанцiйна,
мережева)
здiйснюеться
вiдповiдно до
Положення про
iнститучiйну
форму здобуття
загальноi середньоТ
освiти

У ЗО iндивiдуальна
форма здобуття
загальноi середньоi
освiти (екстернатна

форма (екстернат),
сiмейна (домашня),
педагогiчний
патронаж)
здiйснюсться
вiдповiдно до
Положення про
iндивiдуальну
форму здобуття
загальноi середньоТ
освiти

Положення про
iндивiдуальну
форму здобуття
загальноi
середньоi освiти,
затверджене
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 72 сiчня
2016 року JФ 8,

заре€строване в
MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи
03 лютого
2016 року
за лгs 184128З1'4
(у редакцiТ Haкirзy
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 10 липня 2019

року JФ 955)

18

3.10.6 в
с
н

+

з.11 в
с
н

+

з.|2 в
с
н
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Щержавна
пiдсумкова

Пункт 4 розлiлу
II Порядку
проведення
державноТ
пiдсумковоi
атестацii,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 07 грудня
2018 року
Jt 1з69,
заресстрованого
в MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни
02 сiчня
2019 року
заNр8lЗ2919
(да_rri - Порядок
проведення
державноi
пiдсумковоТ
атестацii)

У ЗО державна
пiдсуплкова
атестацiя
проводиться в
письмовiй формi.
Строки атестацiТ,
завдання для
проведення
атестацii
затверджено
керiвником у
межах навчального

року

3.1з.1

Пункт 1роздiлу
III Порядку
проведення
державноt
пiдсумковоi
атестацii

У ЗО для
проведення
державноi
пiдсумковоТ
атестацii наказом
керiвника не
пiзнiше нiж за
мiсяць до початку
державноi
пiдсумковоi
атестацii створено
державнi
атестацiйнi koMicii
та затверджено jх
персональний
склад

з.lз.2

Пункт 3 роздiлу
III Порядку
проведення
державноi
пiдсумковоТ
атестацii

у Зо голова та
члени державноТ
атестацiйнот koMicii
забезпечують
дотримання
порядку
проведення
державноТ
пiдсумковоi
атестацii та

з.13.3

19
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с
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об'сктивнiсть
оцiнювання

з.lз.4 У ЗО звiльнення вiд
державноi
пiдсумковоi
атестацiТ
здiйснюеться
вiдповiдно до
Порядку
проведення
державноТ
пiдсумковоi
атестацii

Пункти 2-8, 10

роздiлу
IV Порядку
проведення
державноi
пiдсумковот
атестацiТ

3.13.5 у Зо оцiнки за
атестацiю
зазначено в
протоколi
державноi
пiдсумковоi
атестацii, класному
журналi та у
вiдповiдних
документах про

Пункт 20 роздiлу
II Порядку
проведення
державноi
пiдсумковоТ
атестацii

Нагородження
здобувачiв освiти за
досягнення у
навчаннi

з.|4,| У Зо золотою
медаJIлю <За високi
досягнення у
навчаннi>>

нагороджуються
випускники, якi за
перiод навчання у
старшiй школi
досягли високих
успiхiв у навчаннi та
за результатами
семестрового,

рiчного оцiнювання
i державноТ
пiдсумковоi
атестацiТ мають
досягнення у
навчаннi |0-|2 балiв
з предметiв
навчального плану
(KpiM осiб, якi
навчаються за
екстернатною

формою навчання)

Пункт 2.1 роздiлу
II Положення про
золоту медаль <За
високi досягнення
у навчаннi> та
срiбну медаль кЗа
досягнення у
навчаннi>,
затвердженого
накi}зом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраiЪи
вiд l7 березня
2015 року
]ф з06,
заресстрованого в
MiHicTepcTBi
юстицii УкраТни
31 березня
2015 року
за Jф З54126799
(далi -
Положення про i
золоту меда"ть кЗа

.l
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у навчаннi) та
срiбну медаль <За

досягнення у
навчаннi>)

з.|4.2 У ЗО срiбною
медаллю <За

досягнення у
навчаннi>>

нагороджуються
випускники, якi за
перiод навчання у
старшiй школi
досягли високих
успiхiв у навчаннi та
за результатами
семестрового,

рiчного оцiнювання
та державноi
пiдсумковоi
атестацiТ мають
досягнення у
навчаннi 10-12 ба,тiв
та достатнiй piBeHb
(не нижче 9 балiв)
не бiльше нiж з двох
предметiв
навчаJтьного плану

в
с
н

+
Пункт 2.2 роздiлу
II Положення про
золоту меда,ть <За
високi досягнення
у навчаннi> та
срiбну медаль <За

досягнення у
навчаннi>

3.14.з У ЗО рiшення про
нагородження
претендентiв
золотою медirллю
<За високi
досягнення у
навчаннi> або
срiбною медаллю
<За досягнення у
Еавчаннi> прийнято
на спiльному
засiданнi
педагогiчноi ради та

ради ЗО i оформлено
наказом керiвника
цього закладу

в
с
н

+ Абзац перший
пункту 2.3 роздiлу
II Положення про
золоту медаль <За
високi досягнення
у навчаннi> та
срiбну медаль <За

досягнення у
навчаннi>

3.15 У ЗО рiшення про
нагородження

учнiв похвальним
листом <за високi
досягнення у
навчаннi>,
похвальною
грамотою <За

, особливi
досягнення у
вивченнi окремих

в
с

+ Пункт 4
Положення про
похваJIьний лист
кза високi
досягнення у
навчаннi>> та
похвальну
грамоту кЗа
особливi ,l
досягнення у
вивченнi окреп,rи1

' ,:Лl,""' ,i
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предметlв)
прийнято на
спiльному засiданнi
педагогiчноТ рали
та ради ЗО,
затверджено
накzLзом керiвника
цього закладу

предметiв>>,

затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраiЪи
вiд 11 грудня
2000 року N9 579,
заре€строваного в
MiHicTepcTBi
юстицii Украiни
19 грулня
2000 року
за Ns 92З15144

3.16
liяльнiсть ЗО
вiдокремлена вiд
церкви (релiгiйних
органiзацiй), KpiM
приватних закладiв
освiти, заснованих
релiгiйними
органiзацiями

в
с
н

1 Частини перш4
друга cTaTTi 31

зу J\ъ 2145-чпI

з.т] У ЗО не yTBopeHi та
не дiють осередки
полiтичних партiй i
будь-яких
полiтичних
об'еднань

в
с
н

+ Абзац лругий
частини третьоi
cTaTTi 31

зу Nb 2145-VIII

3.18 Платнi пос.цуги

державно]!t)/ та
коп,{унальноп,lу '

налаIо,гься:

у

зо
х х

з.1 8, l вiдповiдно до
l Iерелiку, lтлатних
послуг, якi можlть
надаватися
закладами освiти,
iншими установами
та закладами
системи освiти, що
належать до
державноi та
комунальноТ форми
власностi,
затвердженого
постановою
Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

в
с
н

+ Гliдпу,нкти 1З-15
ПУНК'Ту" 1

Перелiку платних
послуг, якi
можуть
надаватися
закладами освiти,
iншими
установами та
закладами
системи освiти,
що належать до
державноi та
комунальноi
форми власностi,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB Украiци
вiд27 серпня ,'

2010 року N9 796,

1i
,лl .ч'

l i,|,
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з.18.2 У Зо платнi ocBiTHt
послуги (у разi
наявностi)
надаються на
пiдставi письмовоi
зtUIви - для
фiзичноi особи

в
с
н

+ Абзац перший
пункту 1.6 розлiлу
I Порядк_ч
шаданflя IIJIатIIих
t-lcBiTHix послуг
державнлI]ч{и та
коNI\,нiUlьнIlN{и
навчаjIьLtиN,Iи

закладами,
затверлженого
Наказопл
Мiллiстерс,гва
освiти i науки
УкраТни,
It4iHicTepc,TBa

еколлоп,riки

УкраТни,
lr4iHicTepcTBa

фiналrсiв Украirrи
вiд 2З лIIпня
2010 poK,v

Nlr 7Збi9021758,
заресс,I,рованого в
MiHicTepcTBi
юстицiТ YKpaTHT.r

30 листtlпаrда
2010 року,
заЛЪ 1196/18491

з.18.3 У ЗО (у разi
наявностi)
вс,гановлено
шере-,liк IIJIагI-{!Iх

ocBiTHix та iнrrrr,rx

послуг iз
:]а]начеп}Iя\,I часу,
мiсця, способу та
порядку надання
KorKHoT:] пOоJIуI,,

розрахуrлку Тх

BapTocTi та особи"
вiдповi,ц"tтrьноТ за ik
надання

в
с
н

+ Пункт 5 наказу
Iv{ iHicTcpcTBa
сlсвiти i науки
Украiни,
MiHicTepcTBa
економilси
Украiни.
MiHicTepcTBa

фiнансiв УкраТни
вiл 23 jIиIIt{я

20l0 poK,v

Ns7Зб19а2п58
<Ilpo
:]атвердження
irорядкiв шалаIп{я

платних послуг
державнIl]\,{и та
KOMyllaJlLltItNlи
ttавча-Iь}tими
закладаNIи)),
заресстрованOго в
MirricTepcTBi
tостицii Украitrи
З0 -цистотrада )

201 0 рок1, l
заNл ll9б/lВ491/

"{|ft",r 

i,
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3.19 У ЗО медичне
обслуговування
здобувачiв освiти
забезпечlтоть
медичнi
працiвники, якi
входять до штату
ЗО або вiдповiдних
закладiв охорони
здоров'я

в
с
н

+ Абзац перший
частини лругоТ
cTaTTi22
зу Jф 651-xIV

з.20 Харчування
здобувачiв освiти х х х х х х

з.20.\ у Зо наказом
керiвника
призначено особу,
вiдповiдальну за
органiзацiю
харчування дiтей

в
с
н

+ Абзац перший
пункту 20
Порядку
органiзачii
харчування дiтей
у навчальних та
оздоровчих
закладах,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
охорони здоров'я
Украiни,
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраiЪи
вiд 01 червня
2005 року
Nр242lЗ29,
заресстрованого в
MiHicTepcTBi
юстицii Украiни
15 червня
2005 року
за Jф бб1l10941
(далi - Порядок
органiзацii
харчування дiтей
у навчальних та
оздоровчих
закладах)

з.20.2 У Зо особа,
вiдповiдальна за
органiзацiю
харчування
здобувачiв освiти,
виконуе своi
обов'язки

в
с
н

+ Абзац другий
пункту 20
Порядку
органiзацii
харчування дiтей
у навчальних та
оздоровчих
закладах

4. Ефективнiсть використанндд9дпIqIЦц9ц потенцrалу l

4.| У ЗО (лержавному i
KoMyHa_llbHoMy)

в + Частина перrIтп .'

cTaTTi 45 i ,',l

',:|l
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штатний розпис
затверджено
керiвником цього
закладу

с
н

зу J\ъ 651-хN

4.2 У приватному,
корпоративному ЗО
штатний розпис
встановлено
засновником(ами)

в
с
н

+ Частина третя
cTaTTi 45
зу Jt б5l-хIч

4.з У ЗО тарифiкацiйнr
списки
встановленот

форми затверджено
за погодженням iз
профспiлковим
KoMiTeToM закладу

в
с
н

+ Абзац четвертий
пункту 4
Iнструкцii про
порядок
обчислення
заробiтноi плати
працiвникiв
освiти,
затвердженоi
наказом
MiHicTepcTBa
освiти УкраТни
вiд 15 квiтня
1993 року N9 102,
заресстроl]аtлоТ в
MiHicTepcTBi
K-lcTltцiT Украiни
27 травня
1993 poK"v

за Ns 56

4.4 У ЗО на посадах
педагогiчних
працiвникiв
працюють особи з

високими
морzшьними
якостями, якi мають
вiдповiдну
педагогiчну ocBiTy
таlабо професiйну
ква,,riфiкацiю
педагогiчного
працiвника,
належний piBeHb

дрофесiйноi
пiдготовки,
забезпечують

результативнiсть та
якiсть свосТ роботи

в
с
н

+ Частина перша
статтi24
ЗУ Ns 651-XIV

4.5 У ЗО залучено до
керiвництва участю
учнiв у науковiй,
навч€tльно-

дослiдницькiй,
дослiдницько-

в
с
н

+ Пiдпункт 3

пункту 5

Положенн"."рз 
/

науковии лlцеи та
-!наукоВии П 

,ЦеИi 
l

lHTepHaT,, /
.,

il{l
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затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB
Украiни
вtд22 травня
2019 року J\Ъ 438
(да:li - Положення
про науковий
лiцей та науковий
лiцей-iнтернат)

експериментальнiй,
конструкторськiй,
винахiдницькiй,
пошуковiй
дiяльностi не менше
двох педагогiчних
працiвникiв таlабо
наукових чи
науково-
педагогiчних
працiвникiв (лля
яких науковий лiцей
або науковий лiцей-
iHTepHaT не е

им мiсцем
роботи), якi мають
досвiд пiдготовки до
участi учнiв у IV
етапi
Всеукраiнських
учнiвських олiмпiад
з базових предметiв,
III етапi
ВсеукраТнського
конкурсу-захисту
науково-
дослiдницьких робiт
учнiв - членiв Малоi
академii наук,
мiжнародних
'олiмпiад

у Зо освiтнiй
процес здiйснюють
особи, якi мають
науковий ступiнь,
вченi звання або
почеснi звання
<народний>,
(заслужений> (не
менше нiж 5

вiдсоткiв
навчального
навантаження учнiв

працlвники:
Абзац третiй
частини другоI
cTaTTi 54
зу Jф 2145-VпI

конVють освlтню
програму для
досягнення
здобувачами освiти
передбачених нею
результатiв
навчання

Пiдпункт 4
пункту 5

Положення про
науковий лiцей та
науковий лiцей-
iHTepHaT

У ЗО педагогiчнi

||
,\|,'
i
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4.7.2 €прияють розвитку
здiбностей
здобувачiв освiти,
формуванню
навичок здорового
способу життя,
дбають про iхне
фiзичне i психiчне
здоров'я

в
с
н

+ Абзац четвертий
частини лругоТ
cTaTTi 54
зу ]ф 2145-VпI

4,7.з дотрим}.ються
академiчноТ
доброчесностi та
забезпечують iT

дотримання
здобувачами освiти
в ocBiTHboMy процесi
та науковiй
дiяльностi

в
с
н

+ Абзац п'ятий
частини другоi
cTaTTi 54
зу }lb 2145-VпI

4.7.4 дотрим}.ються
педагогiчноi етики

в
с
н

+ Абзац шостий
частини лругоi
cTaTTi 54
зу Jф 2145-VIII

4.7.5 поважають гiднiсть,
права, свободи i
законнi iнтереси Bcix
учасникiв освiтнього
процесу

в
с
н

+ Абзац сьомий
частини лругоТ
cTaTTi 54
зу Jф 2145-VIII

4.7.6 захищають
здобувачiв освiти
пiд час освiтнього
Тlроцесу вiд будь-
яких форм
фiзичного та
психiчного
насильства,
приниження честi та
гiдностi,
дискримiнацii за
буль-якою ознакою,
пропаганди та
агiтацiТ, що завдають
шкоди здоров'ю
здобувача освiти,
запобiгатоть
вживанню ними та
iншими особами на
територ11 закладlв
освiти tlлкогольних
напоiЪ, наркотичних
засобiв, iншим
шкiдливим звичкам

в
с
н

+ Абзац
дванадцятий
частини другоТ
cTaTTi 54
зу J\ъ 2145-VIII

,],'
, i !,/

/' ,-lll"! i
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4.7.1 додержуються
установчих
документiв та
правил
внутрiшнього
розпорядку закладу
освiти, виконують
своi посадовi
обов'язки

в
с
н

+ Абзац
тринадцятий
частини другоТ
cTaTTi 54
зу Jю 2145-VIII

4.7.8 повiдомляють
керiвництво закладу
освiти про факти
булiнгу (чькування)
здобувачiв освiти,
педагогiчних,
науково-
педагогiчних,

.наук9вих .
працlвникlв, 1нших
осiб, якi
зчшучаються до
освiтнього процесу,
свiдком якого вони
були особисто або
iнформацiю про якi
отрим€ши вiд iнших
осiб, вживають
невiдкладних
заходiв для
припинення булiнгу
(цькування)

в
с
н

+ Абзац
чотирнадцятий
частини другоi
cTaTTi 54
зу }lb 2145-VIII

4.8 У ЗО практичний
психолог здiйснюе
психологiчний
супровiд
психiчного,
розумового,
соцiального i
фiзичного розвитку
здобувачiв освiти

в
с
н

+ Абзац третiй
пункту 13

роздiлу II
Положення про
психологiчну
службу у системi
освiти Украiни,
затвердженого
накzLзом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраТни
вtд22 травня
2018 року J\Ъ 509,
заресстрованого в
MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни
31 липня
2018 року
за J\Ъ 885i32З37

4.9 У ЗО педагогiчне
навантаження
вчителя обсягом

в
с
н

+ Абзац перший
частини дручоi
cTaTTi25li i l

L||'" ,



зу J\ъ 65i-XIVменше тарифноi
ставки
встановлю€ться
тiльки за його
письмовою згодою
Атестацiя
педагогiчних
працiвникiв у ЗО

Пункт 1.7

роздiлу I

Типового
положення про
атестацiю
педагогiчних
працiвникiв,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 06 жовтня
2010 року
Ns 930,
заресстрованого в
MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи
14 грулня
2010 року
за J\b 1255l18550
(далi - Типове
положення про
атестацiю
педагогiчних
пDацlвникlв

Атестацiя кожного
педагогiчного
працiвника
проводиться у
визначенi строки

4.i0.1

Пункт 2.1

роздiлу II
Типового
положення про
атестацiю
педагогiчних
працiвникiв

У ЗО створюсться
атестацiйна KoMiciT
I рiвня щороку до
20 вересня

Абзац перший
пункту 3.2

роздiлу IiI
Типового
положення про
атестацiю
педагогiчних
працiвникiв

У ЗО до 20 жовтня
атестацiйна комiсiя
затверджуе списки
педагогiчних
працiвникiв, якi
атест}.ються, графiк
роботи атестацiйноi
KoMiciT, приймас
рiшення щодо
перенесення строку
черговоi атестацiТ

4,10.3
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4.|0.4 У ЗО працiвники,
що атестуються,
ознайомленi з

графiком
проведення
атестацii пiд пiдпис

в
с
н

+ Абзац третiй
пункту 3.2

роздiлу III
Типового
положення про
атестацiю
педагогiчних
працiвникiв

4.10.5 у Зо атестацiйна
комiсiя вiдповiдно
до затвердженого
графiка роботи до
15 березня вивчас
педагогiчну
дiяльнiсть осiб, якi
атестуються

в
с
н

+ Пункт 3.3

роздiлу III
Типового
положення про
атестацiю
педагогiчних
прачiвникiв

4.10.6 У ЗО засiдання
атестацiйноТ KoMicii
оформлено
tIротоколом, який
пiдписують yci
присутнi на
засiданнi члени
атестацiйноi koMicii

в
с
н

+ Абзац перший
пункту З.1 1

роздiлу III
Типового
попоження про
атестацiю
педагогiчних
працiвникiв

4.|0.7 У ЗО рiшення
атестацiйноi KoMiciТ
повiдомлясться
педагогiчному
працiвнику одразу
пiсля if засiдання
пiд пiдпис

в
с
н

+ Абзац перший
пункту З.15

роздiлу III
Типового
положення про
атестацiю
педагогiчних
працiвникiв

4.10.8 у Зо на кожного
педагогiчного
працiвника, який
атестусться,
оформлено
атестацiйний лист у
двох примiрниках,
один з яких
зберiгасться в
особовiй справi
педагогiчного
працiвника, iнший -
не пiзнiше трьох
днiв пiсля атестацii
видасться йому пiд
пiдпис

в
с
н

+ Абзац лругий
пункту 3.15

роздiлу III
Типового
положення про
атестацiю
педагогiчних
працiвникiв

5. Забезпечення розвитку та ефективнiсть використання матерiально-технiчноi
та навчально-методичноi бази

5.1 ЗО мас власну
таlабо орендованy

в
с

+ Пiдпункт 5 r

пyнктy 5 ,. l

/ 
iГrr""'
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Положення про
науковий лiцей та
науковий лiцей-
iHTepHaT

матерiально-
технiчну базу для
провадження
науковоi,
навчально-
дослiдницькоi,
дослiдницько-
експериментальноi,
конструкторськоi,
винахiдницькоi,
пошуковоi
дiяльностi згiдно з

угодою щодо
користування
ресурсами
лабораторiй,

фондiв, музеiв,
apxiBiB тощо
вiдповiдно до
профiлю/профiлiв
навчання

Абзаци перший,
лругий пункту 3

Типового
перелiку засобiв
навчання та
обладнання
навчатrьного i
загального
призначення для
кабiнетiв
природничо-
математичних
предметiв
загальноосвiтнiх
навчальних
закладiв,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраТни
вtд22 червня
2016 року J& 704,
заре€строваного в
MiHicTepcTBi
юстицii Украiни
28 липня 2016

року
за Ns 1050/291

Оснащення ЗО
вiдповiдае вимогам
державних ocBiTHix
стандартiв

6. Управлiння закладом загальноТ Hbol освlти
вник Зо:
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6.1.1 органiзовус
дiяльнiсть ЗО

в
с
н

+ Абзац лругий
частини третьоi
cTaTTi26
ЗУ N9 2145-VпI

6.|.2 признача€ на
посаду та звiльняе з

посади працiвникiв,
визначас iх
функцiональнi
обов'язки

в
с
н

+ Абзац четвертий
частини третьоi
cTaTTi26
зу J\ъ 2i45_VIII

6.1.3 затверджуе
посадовi iнструкцiТ
керiвникiв
структурних
пiдроздiлiв,
працiвникiв з

обов'язковим
блоком питань з
охорони працi,
безпеки
життедiяльностi

в
с
н

+ Пiдпункт 4
пункту 1 роздiлу
IV Положення
про органiзацiю
роботи з охорони
працi та безпеки
життсдiяльностi
учасникiв
освiтнього
процесу в

установах i
закладах освiти,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд26 грудня
2017 року NЬ 1669,
заре€строваного в
MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи
23 сiчня 2018 року
за Jф 100/31552
(далi - Положення
про органiзацiю
роботи з охорони
працi та безпеки
життедiяльностi)

6,|.4 не дозволяе
проведення
освiтнього процесу
за наявностi
шкiдливих та
небезпечних умов

в
с
н

+ Пiдпункт 1

пункту 1

роздiлу IV
Положення про
органiзацiю
роботи з охорони
працi та безпеки
життедiяльностi

6.1.5 перед початком
навчаJIьного року, а
також перiодично
протягом
навчального року
оцiнюе технiчний
стан обладнання та

в
с
н

+ Пiдпункт 5

пункту 1

роздiлу IV
Положення про
органiзацiю i

-lроооти з оховони
l1,lt

lJ

,'| lu"' l
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устаткування
навчаJIьних
примiщень ЗО

працi та безпеки
життедiяльностi

6.1.6 органlзову€
проведення
обов'язкових
попереднiх та
перiодичних
медичних оглядiв
працiвникiв ЗО

в
с
н

+ Пiдпункт 19

пункту 1 роздiлу
IV Положення
про органiзацiю
роботи з охорони
працi та безпеки
життсдiяльностi

6.|.7 вlдсторонюе вlд
,роботи працiвникiв,
якi не пройшли в

установлений
TepMiH медичнi
огляди, та не

допускае до роботи
працiвникiв, яким
за медичним
висновком така

робота
протипоказана за
станом здоров'я

в
с
н

+ Пункт 3.6

роздiлу III
Порядку
проведення
медичних оглядiв
працiвникiв
певних категорiй,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
охорони здоров'я
УкраiЪи
вiд 21 травня
2007 року
N9 246,
зареестрованого в
MiHicTepcTBi
юстицii УкраТни
2З липня
2007 року
за J\Ъ 84б114113

6.1 .8 не дозволяс
виконання робiт,
якi негативно
впливають на
здобувачiв освiти i
працiвникiв ЗО та
стан довкiлля

в
с
н

+ Пiдпункт 20
пункту 1 роздiлу
IV Полохtення
про органiзацiю
роботи з охорони
працi та безпеки
життедiяльностi

б.1.9 у разl настання
нещасного випадку
пiд час освiтнього
процесу вжива€
заходiв,
передбачених
Положенням про
порядок

розслiдування
нещасних випадкiв,
що сталися iз
здобувачами освiти
пiд час освiтнього
процесу

в
с
н

+ Пiдпункт 22
пункту 1 роздiлу
IV Положення
про органiзацiю
роботи з охорони
працi та безпеки
життедiяльностi;
пункти 2-1 1

роздiлу Il
Положення про
порядок

розслiдування
нещасних
випадкiв, що l.l
стZLIIися lз !

здобувафrl, i'l
t,

L
.,,i|\
Ll ;
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освiти пiд час
освiтнього
процесу,
затвердженого
накzLзом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 1б травня
2019 року J\Ъ 659,
заре€строваного в
MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи
13 червня
2019 року
за Jф 612133583

6.1.10 забезпечуе
контроль за
правильнiстю
нагородження
золотою медаллю
<За високi
досягнення у
навчаннi>> та
срiбною медtlллю
<За досягнення у
навчаннi>

в
с
н

+ Роздiл IV
Положення lrро
золоту меда,rь кЗа
високi досягнення
у навчаннi> та
срiбну медаль <За

досягнення у
навчаннi>>

6.1.1 1 здlиснюе контроль

.за виконанням
ocBiTHix програм

в
с
н

+ Абзац п'ятий
частини третьоТ
cTaTTi 26
зу J\ъ 2145-VIII

6.|.l2 забезпечус

функцiонування
внутрiшньоi
системи
забезпечення якостi
освiти

в
с
н

+ Абзац шостий
частини третьоi
cTaTTi26
зу J\ъ 2145_VIII

6, 1 .13 забезпечуе
створення у ЗО
безпечного
освiтнього
середовища,
вiльного вiд
насильства та
булiнгу
(цькування)

в
с
н

+ Абзац десятий
частини третьоi
cTaTTi 26
зу Jф 214S-VIII

6.|.14 затверджуе та
оприлюднюс план
заходiв,
спрямованих на
запобiгання та
протидiю булiнгу
(цькуванню) в ЗО

в
с
н

-г Абзац
одинадцятий
частини третьоТ
cTaTTi 26
зу Jф 2i45-VIи

Ii
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6.1.15 розглядае заяви про
випадки булiнгу
(uькування)
здобувачiв освiти,
ikHix батькiв,
законних
представникiв,
iнших осiб та видае

рiшення про
проведення
розслiдування;
скликае засiдання
KoMicii з розгляду
випадкiв булiнгу
(цькування) для
прийняття рiшення
за результатами
проведеного

розслiдування та
вживас вiдповiдних
заходiв реагування

в
с
н

l Абзац
дванадцятий
частини третьоi
cTaTri26
зу Jф 2145-чIII

6.1.16 забезпечуе
виконання заходiв
для надання
соцiальних та
психолого_
педагогiчних
послуг здобувачам
освiти, якi вчинили
булiнг, ста;lи його
свiдками або
постражда,rи вiд
булiнгу
(цькування)

в
с
н

+ Абзац
тринадцятий
частини третьоi
статтi26
ЗУ N9 2145-\ЦI

6.|.11 повiдомляс
уповноваженi
пiдроздiли органiв
Нацiональноi
полiцii УкраiЪи та
службу у справах
дiтей про випадки
булiнгу
(цькування) в ЗО

в
с
н

+ Абзац
чотирнадцятий
частини третьоi
cTaTTi 2б
зу Jt 2145-VIII

6.1.18 органlзову€
звiтування з питань
профiлактики
травматизму,
виконання заходiв
роздiлу з охорони
працi, безпеки
життедiяльностi
колективного
договору, видае
накази,

в
с
н

+ Пiдпункт 9
пункту 1

роздiлу IV
Положення про
органiзацiю
роботи з охорони
працi та безпеки
життсдiяльностi

/!i(



розпорядження
цих IIитань

Абзац лругий
частини лругоТ
cTaTTi З9
зу Jt 65I-XIV

У ЗО створено
педагогiчну раду
(за наявностi не
менше трьох
педагогiчних

iвникiв
Абзац
п'ятнадцятий
частини лругоi
cTaTTi 39
зу Nb 651-XIv

У ЗО рiшення
педагогiчноi ради
вводяться в дiю
рiшеннями
керiвника

Абзац четвертий
частини лругоi
cTaTTi 39
зу J\ъ 651-XIV

плануе роботу ЗО в
с
н

схвалюе освiтню(i)
програму(и) ЗО та
оцiнюе
результативнiсть [l
ix) виконання

в
с
н

Абзац п'ятий
частини лругоi
cTaTTi З9
зу ль 651_хIv

Абзац шостий
частини лругоТ
cTaTTi 39
зу Jф 651-хIv

6,4.з формус систему та
затверджу€
процедури
внутрiшнього
забезпечення якостi
освiти, включаючи
систему та
механiзми
забезпечення
академiчноТ

Абзац сьомий
частини другоi
cTaTTi 39
зу J\ъ 651-XIV

розглядае питання
щодо
ВДОСКОНаJТеННЯ i
методичного
забезпечення
освlтнього п

Абзац восьмий
частини другоi
cTaTTi З9
зу J\ъ 651-XIV

6.4.5 приймас рiшення
щодо переведення

учнiв (вихованцiв)
до наступного
класу i ix випуску,
видачi документiв
про вiдповiдний
piBeHb освiти,
нагородження за

успiхи у навчаннi
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6.4.6 обговорюс tIитання
пiдвищення
квалiфiкацii
педагогiчних
працiвникiв,
розвитку iхньоi
творчоi iнiцiативи.
визначае заходи
щодо пiдвищення
квалiфiкацiТ
педагогiчних
працiвникiв,
затверджуе
щорiчний план
пiдвищення
квалiфiкацiТ
педагогiчних
працiвникiв

в
с

+ Абзац дев'ятий
частини лругоi
cTaTTi З9
зу Jt 651_XIv

6.4.,7 , розглядас питання
впровадження в
освiтнiй процес
найкращого
педагогiчного
досвiду та
iнновацiй, участi в
дослiдницькiй,
ексtrериментальнiй,
iнновацiйнiй
дiяльностi,
спiвпрацi з iншими
ЗО, науковими
установами,
фiзичними та
юридичними

'особами, якi
сIIрияють розвитку
освiти

в
с

+ Абзац десятий
частини другоi
cTaTTi З9
зу Jю 65l -XIv

6.4.8 ухвалюе рlшення
щодо вiдзначення,
мораJIьного та
матерiатtьного
заохочення 1^lHiB
(вихованцiв),
працiвникiв ЗО та
iнших учасникiв
освiтнього процесу

в
с
н

+ Абзац
одинадцятий
частини другоi
cTaTTi 39
зу J\ъ 651-хIv

6.4.9 розглядае питання
щодо
вiдповiдальностi
учнiв (вихованцiв).
працiвникiв ЗО та
iнших 1^rасникiв
освiтнього процесу
за невиконання

в
с
н

+ Абзац
дванадцятий
частини лругоi
cTaTTi 39
ЗУ Ns 651-XIV

/iI
r,,| L, 1

u,l



ними cBoix
обов'язкiв
На вебсайтi (у разi
вiдсутностi - на
вебсайтi
засновника) ЗО

мiщено:
Абзац лругий
частини лругоi
cTaTTi 30
зу Jt 2145-VIII
Абзац третiй
частини лругоТ
cTaTTi 30
зу Jф 2145-VIII

лlцензlю на
провадження
ocBiTHboi дiяльностi

Абзац сьомий
частини лругоi
cTaTTi З0
зу J\ъ 2l45-VIII

6,5.з Освiтня(i)
програма(и), що
реалiзуеться(ються)
в ЗО, та перелiк
ocBiTHix
компонентiв,
передбачених
вiдповiдною
освiтньою

в
с
н

Абзац восьмий
частини другоi
cTaTTi 30
зу Jф 2145-VIII

територiя
обслуговування,
закрiплена за ЗО
його засновником

Абзац десятий
частини лругоi
cTaTTi 30
зу J\ъ 2145-VIII

мова(и) освiтнього
tIроцесу

Абзац
шiстнадцятий
частини другоi
cTaTTi З0
ЗУ Ns 2145-VIII

рiчний звiт про
дiяльнiсть ЗО

в
с
н

Абзац
сiмнадцятий
частини лругоТ
cTaTTi 30
зу Jt 2145-VIII

правила прийому
до ЗО

в
с
н

умови доступностi
ЗО для навчання
осiб з особливими
освiтнiми

в
с
н

Абзац
вiсiмнадцятий
частини лругоТ
cTaTTi 30
зу Jt 2145-VIII

розмiр плати за
навчання
здобувачiв освiти
(для приватних та

вних Зо

в
с
н

Абзац
дев'ятнадцятий
частини другоi
cTaTTi 30
зу Nь 2|45-yI
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6.5.10 перелiк додаткових
ocBiTнix та iнших
послуг. iх BapTicTb.
порядок надання та
оплати

в
с
н

+ Абзац двадцятий
частини лругоТ
cTaTTi З0
ЗУ N9 2145-VПI

6.5"11 правила поведlнки
здобувачiв освiти в
зо

в
с

+ Абзац двадцять
перший частини
лругоi cTaTTi 30
зу J\ъ 2145-VпI

6.5.|2 план заходiв,
спрямованих на
запобiгання та
протидiю булiнгу
(цькуванню) в ЗО

в
с
н

+ дбзац двадцять
другий частини
лругоi cTaTTi 30
зу ]ф 2l45-vIII

6.5.13 порядок подання та
розгляду (з

дотриманням
конфiденцiйностi)
заяв про випадки
булiнгу
(цькування) в ЗО

в
с
н

+ дбзац двадцять
третiй частини
лругоi cTaTTi 30
зу Jф 2l45-vIII

6.5.|4 порядок реагування
на доведенi
випадки булiнгу
(чькування) в ЗО та
вiдповiдальнiсть
осiб, причетних до
булiнгу
(цькування)

в
с
н

+ Абзац двадцять
четвертий
частини лругоТ
cTaTTi 30
ЗУ N9 2145-VIII

6.5.15 матерlально-
технiчне
забезпечення Зо

в
с
н

+ Абзац
дванадцятий
частини лругоi
cTaTTi 30
зу Jф 2145-VIII

6.5.16 кошторис i
фiнансовий звiт про
надходження та
використання Bcix
отриманих коштiв,
iнформацiя про
перелiк ToBapiB,

робiт i послуг,
отриманих як
благодiйна
допомога, iз
зазначенням ik
BapTocTi, а також
про кошти,
отриманi з iнших
джерел, не
заборонених
законодавством,

в
с
н

+ Частина третя
cTaTTi 30
зу Jъ 2145-VIII

i,ll
rrlLL
L' |J
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якщо ЗО отримус
публiчнi кошти

6"6 Ведення дiловоi
документацii у ЗО х х х х х

6,6.| У ЗО органiзовано
дiловодство
вiдповiдно до
iнструкцii,
розробленоi на
пiдставi Iнструкцii
дiловодства у
закладах загальноi
середньоi освiти

в
с
н

+ Пункт 3 роздiлу I

Iнструкчii з

дiловодства у
закладах зага,тьноТ
середньоi освiти,
затвердженоТ
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраТни
вiд25 червня
2018 року Jф 676,
заре€строваноi в
MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни
1 1 вересня
2018 року
заNs 1028/З2480
(далi - Iнструкцiя
з дiловодства)

6.6.2 У ЗО номенклатура
справ наявна

в
с
н

+ Пункт 1 роздiлу V
Iнструкцii з

дiловодства

* Заповнюс керiвник суб'скта господарювання або уповноважена ниМ особа У

добровiльному порядку шляхом присвоення кожному з питань вiд 1 до 4 балiв, де 4
позначас питання щодо вимоги законодавства, дотримання якот мас найбiльше

адмiнiстративне, фiнансове або будь-яке iнше навантаження на суб'екта госпоДарЮВання,

а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якоi не передбача€ такого

навантаження на суб'екта господарювання.

5
,I
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II. пЕрЕлIк
нормативно-правових aKTiB, вiдповiдно до яких складено перелiк питань щодо

проведення заходу державного нагляду (контролю)

,/ Ii

['|L",

Jф
з/п

Нормативно-правовий акт .Щата i номер
державноi
реестрацii
нормативно-
IIравового акта у
Мiн'юстi

назва дата i номер

1 2 J 4
Закони У ,lни

1 Закон УкраiЪи <Про загальну середню ocBiTy> вiд 13 травтrя 1999 року
Ns 65I-XIV

2 Закон УкраТни <Про ocBiTy> вiд 05 вересня 2017 року
.}{ь 2145-VIII

Постанови Кабiнеry MiH cTpiB Украiни
1 Про затвердження Положення про заклад

спецiалiзованоТ освiти спортивного профiлю iз
специфiчними умовами нав чаннrl

вiд 05 листопада 1999 року
N9 206l

2

Про затвердженнJl Положення про вiйськовий
(вiйськово-морськи й) л irrей

вiд 17 липня 200З року
Ns l087

J Про затверлжен}lя перелiку платних послуг, якi
можуть надаватися закладами освiти, iншими
установами та закладами системи освiти. що
належать до державноi i комунальноТ форми
власностi

вiд 27 серпня 2010 року ЛЪ 796

4 Про затвердження flержавного стандарту
початковоi загальнот освiти

вiд 20 квiтня 20l l року М 462

5 Про затверлження Порялку оргаrriзаuiТ
iнклюзивного навчання у загальноосвiтнiх
навчfIльних закладах

вiл 15 серпня 201 1 року Nэ 872

6 Про затверлження flержавного стандарту базовоТ i
повноi загальноТ середньоТ освiти

вiд 2З листопада 20l 1 року
ЛЪ 1392

,| Про затвердження Порялку ведення облiку лiтей
дошкiльного, шкiльного BiKy та учнiв

вiд 13 вересня 2017 року
Ns 684

8 Про затверлженнJl !ержавного стандарту
початковоi освiти

вiд 21 лютого 20 l 8 року
лъ 87

2 Про затвердження Положення про санаторну
школу

вiд 21 листопада 2018 року
лъ 1026

10 Про затвераженнJl 1-1оложення про спецiальну
школу та Положеннrt про навчiIльно-

реабiлiтацi йний цеrrтр

вiд 06 березня 2019 року
Ng 221

ll Про затвердження Положення про науковий лiцей
та науковий л i ueri-i нтернат

вiд 22 травня 2019 року Nч 438

Накази центральних органiв виконавчоi влади Украiни
1 Про затверлження lнструкцiТ про порядок

обчислення заробiтноТ плати праuiвнltкiв освiти
Наказ MiHicTepcTBa освiти
УкраТни вiд i 5 квiтня 1993

рокуNч 102
?;#ЁЁ -{",u
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l 2 J 4

2 Про затвердження Положення про похва,rьний
лист кЗа високi досягнення у навчаннi> та
похвальну грамоту <За особливi досягнення у
вивченнi окремих предметiв>

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраТни вiд l l грулrrя
2000 року Ns 579

19 грулня
2000 року за
Np 92Зl5144

3 Про затверлження Нормативiв наповтпованостi
груп дошкiльних навч€L,Iьних закладiв (ясел-
садкiв) ком пенсуючого типу. клас i в с пецiал ьних
загальноосвiтнiх шкiл (шкiл-iнтернатiв), груп
подовженого дня i виховних груп
загальноосвiтн ix навчал ьних закладi в ycix типiв
та Порядку подiлу класiв на групи при вивченнi
окремих прелметiв у загzuIьноосвiтнiх навчальних
закладах

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраТни вiд 20 лютого
2002 року N9 l28

06 березня 2002 року
за
Np 22916517

а Про затвердження Порядку органiзацiТ
харчування дiтей у навч;uIьних та оздоровчих
закладах

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни, MiHicTepcTBa
охорони здоров'я вiд 0l червня
2005 року Nр242lЗ29

15 червня
2005 року за
N9 66lll0941

5 Про затвердження Порялку tIроведеннlI медиtIних
оглядiв працiвникiв певних категорiй

Наказ MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УкраТни вiд 2l
травня 2007 рокч N9 246

23 липня 2007 року
за JФ 846/141 13

6 Про затвердження порядкiв надання платних
IIослуг державниI\{и та комунiLтьнtjNlи
навчаJ,Iьними закладам и

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни, MiHicTepcTBa
економiки УкраiЪи,
MiHicTepcTBa фiнансiв
Укра'rЪи вiд 23 липня2010
року лъ 1збl902l158

30 листопада
20l0 року за
лъ 1 196/18491

7 Про затверлженнrl Типового поло}tення про
атестацiю педагогiчних працiвникiв

Наказ MiHicTepcTBa освiти i

науки Укратни вiд 06 жовтня
20l0 року N9 9З0

14 грулня
20l0 року за
Jф 1255/18550

8 Про затверлження Положення про спецiальнi
класи для навчання дiтей з особливими освiтнiми
потребами у загаJlьноосвiтнiх навчальних
закJIадах

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вiд 09 грудня
2010 року Ng 1224

29 грулня
2010 року за
N9 1412118707

9 Про затверлження Положення про дистанцiйне
навчаншl

Наказ MiHicTepcTBa освiти i

науки УкраТни вiд 25 квiтня
20lЗ року N9 466

З0 квiтня
2013 року за
N9 70з12з235

10 Про затверля{еннrl Положення про золоту медauIь
кЗа високi досягнення у навчаннi> та срiбну
медсtль кза досягнення у навчаннi>,

Наказ MiHicTepcTBa освiти i

науки УкраТни вiд l7 березня
2015 poKyN9 З06

31 березня
20l5 року за
Ng З54126'199

ll Про затверлження Порялку переведення учнiв
(вихованцiв) закладу загальноТ середньоТ освiти
до наступного класу

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраТни вiд 14 липнJl
20l5 року Л9 762

30 липня 20l5 року
заNs 92412'7З69

\2 Про затверлження Типового перелiку засобiв
навчання та обладнання навчального i загального
призначення для кабiнетiв природниlIо-
математичних пре_льtетiв загальноосвiтнiх
навчilльних закладiв

Наказ MiHicTepcTвa освiти i
науки УкраТни вjд22 червня
2016 року ЛЬ 704

28 липня 2016 року
заJ\! l050/29l80

lз
-

Положення про органiзацiю роботи з охорони
працi та безпеки жиrтсдiяльностi учасникiв
освiтнього процесу в установах i закладах освiти

Наказ MiHicTepcTBa освiти i

науки УкраТни вiд 26 грудня
20l7 року N9 1669

2З сiчня 2018 року
заJф l00/3l552

|4 Про затвердження Порялку зарахування,
вiдрахування та переведення учнiв до дер}I{авних
та комунrLпьних закладiв освiти для здобуття
повноТ загальноТ середньоТ освiти

Наказ MiHicTepcTвa освiти i
науки УкраТни вiд 16
квiтня2018 року ЛЪ 367

05 травня 20l 8 року
заJф 564/З2016

l5 Про затверлження Положення про психологiчну
службу у системi освiти УкраiЪи

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраТни вiд22 травня
2018 року М 509

31 липня
20l8 року за
N9 885i32337
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1 2 J 4

16 Про затвердженнJI Порядку створення груп
подовженого дня у державних i комунzlльних
закJIадах загальноТ середньоТ освiти

Наказ MiHicTepcTBa освiти i

науки УкраТни вiд25 червня
20l8 року N9 677

24 липня 2018 року
заЛЪ 865/32Зl7

l7 Про затверлження Iнструкцii з дiловодства у
закJIадах загал ьноТ середньоi освiти

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраТни вiд 25 червня
20l8 року ЛЪ 676

l l вересня
2018 року за
J\ъ l028132480

18 Про затверлження Порядку зарахування осiб з

особливими освiтнiми потребами до слецiальних
закладiв освiти, ik вiдрахування, переведення до
iншого закJIаду освiти

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вiд 01 серпня
2018рокуN98Зl

lб серпня
20l8 року за
Ns 45132397

l9 Про затверлження Порядку проведення державноi
пiдсумковоТ атестацii

Наказ MiHicтepcTBa освiти t

науки УкраТни вiд 07 грудня
2018 року ]1Ъ l369

02 сiчня 20l9 року
за ]ф 8/32979

20 Про затверлженнrl Положення про iнституuiйну
форму злобуття загальноТ середньоТ освiти

Наказ MiHicTepcтBa освiти i
науки Украiни вiд 23 квiтня
2019 Л9 5зб

22 травня
2019 року за
ль 547lзз5l8

2| Про внесення змiн до наказу MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вiд 12 сiчня 20lб року }Ф 8

Наказ MiHicTepcTвa освiти i
науки УкраТни вiд 10 липнrI
2019 року NЬ 955

02 серпня
2019 року за
N9 852/Зз82з

22 Про затвердження Положення tlро порядок

розслiдування нещасних випадкiв, що сталися iз
здобувачами освiти пiд час освiтнього процесу

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраТни вiд lб травня
20l9 рокуNs 659

lЗ червня 2019 рокry
за ЛЪ бl2133583

lIl,/l L
,'/l,j"" l 
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шI. опис
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

П вiдсутнiсть порушень вимог законодавства;
* наявнiсть порушень вимог законодавства.

Ns
з/п

G

Вимоги
законодавства,
якi було
порушено, iз
зазначенням
вiдповiдних
статей (частин,
пунктiв, абзацiв
тощо)

Опис фактичних
обставин та
вiдповiдних доказiв
(письмових, речових,
електронних або

iнших), що
пiдтверджують
наявнiсть порушення
вимог законодавства

опис негативних
наслiдкiв, що настали
в результатi
порушення вимог
законодавства (за

наявностi)

ризик настання
негативних наслiдкiв
вiд провадження
господарськоi
дiяльностi
(зазначаеться згiдно з

формою визначення

ризикiв настання
негативних наслiдкiв
вiд провадження
господарськоi
дiяльностi)

2,||,I

}

-

Пункти 2, З

роздiлу III
Порядку
зарахування,
вiдрахування та
переведення
ylHiB до
державних та
ком).нальних
закладiв освiти
дJuI злобуття
повноi загальноi
середньоТ освiти,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраiЪи
вiд 16 квiтня
2018 року NЬ 367,
заресстрованого
в MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни
05 травня
2018 року
за NЪ 564lз2016
(далi - Порядок
зарахування,
вiдрахування та
переведення

учнiв)

У закладi освiти (далi -
зо)
термiни
наказiв

порушуються
видання

про
вiдрахування дJu{

переведення до iншого
закладу освiти учнiв та
зарахування дiтей до
закладу освiти (пункти
3,4 роздiлу III Порядку
зарахування,
вiдрахування та
переведення учнiв):
- наказом директора

Зо вiд 28.|2,20|9
Jф180-о <Про рух
yrHiB школи на
кiнець I пiврi,тчя
201912020 н.р.)
вiдраховано уrня 7-
Г класу, дитину-
сироту,

, у зв'язку
з переведенням на
навчання до ЗОШ
Jф22 м. Одеси, хоча
заrIва опiкуна
датована
I|.I2.20|9;
вiдрахування та
зарахування дiтей,
батьки яких
подавали заJIви

момент перевlрки
вiдбулися

На
не

Подiя 2.2 
|

Незабезпечення 
lнilлежного 
l

формування заклалом 
|

загальноТ серелньоi 
I

освiти *о"r"r.."rу 
|

здобрачiв освiти'
(далi - Полiя2.2)

Негативний наслiдок
2.2 Моральна шкода,
заподiяна особi
внаслiдок порушення
ii права на отримання
загальноi середньоi
освiти
(далi негативний
наслiдок 2.2)

Подiя з.2
незабезпечення
належного

формування закладом
загальноi середньоi
освiти контингенту
здобувачiв освiти
(далi - Полiя 3.2)

Негативний наслiдок
З.2 Збитки, завданi
особi внаслiдок
порушення права "?отрилvання ?u.*P"y
середньоl освIти , i

#й,ф
( ",{-



протягом лiтнього
пеоjолу 2020 року
( - зiulва
про вiдрахування та
видачу документiв

про зарахування вlд
05.06.2020,

- вiд
02.06.2020,

- вiд
04.06.2020,

- вiд
09.06.2020,

- вiд
18.08.2020,

- вiд 27.08.2020,

20.08.2020),
здiйснено одним
наказом вiд
31.08.2020 ]ф93-о
кПро рух учнiв
школи за лiто
202012021 н.р.)).

Згiдно iз зчuIвою
опiкуна вiд 11,|2.20|9
наказом директора ЗО
вiд 28.|2.2019 Ns180-o
<Про рух учнiв школи
на кiнець I пiврiччя
201912020
вiдраховано учня 7-Г
класу, дитину-сироту,

у зв'язку з
переведенням
навчання до ЗОШ ]ф22
м. Одеси. Однак ЗО не
повiдомив вiдповiдну
службу у справах дiтей
про вiдрахування

Порушення права на
отримання загальноТ
середньоi tiсвiти

Подiя2.2l
негативний наслiдок
2.2

ПодiяЗ.2l
негативний наслiдок
з,2

2.|з.3 Пiдпункти 3, 4,
абзац сьомий
п}тrкту 1 роздiлу
IV Порядку
зарахуваЕня,
вiдрахування та
переведення

учнiв

у 20201202|
навчальному роцi для
15 yrHiB ЗО
органiзовано
педагогiчний
патронаж, однак
батькiв4знихне
ознайомлено з

Неотримання якiсних
ocBiTHix послуг у
зв'язку з ненiLчежною
органiзацiсю
ocBiTHboi дiяльностi

Подiя 2.4
незабезпечення
закJIадом загальноi
середньоТ освiти
належноi органiзачii
ocBlTнbol д1

(даr,i - Полiя }.4),

Положення про
iндивiдуа_llьну

форrу здобуття
зага-пьноТ
середньоТ освiти,
затверджене
наказом
MiHicTe



Негативний наслiдок
2.4 Моральна шкода,
заподiяна здоб)ъачевi
зага:lьноi середньоi

неотриманЕя якiспих
ocBiTHix послуг у
зв'язку з ненilлежною
органiзацiсю ocBiTHboT

дiяльностi (да-rri

негативний наслiдок
2.4)

Подiя З,4
незабезпеченпя
закJIадом загальноi
середньоТ освiти
належноi органiзацii
ocBiTHboT дiяльностi
(далi - Подiя 3.4)

Негативний наслiдок
з.4
Збитки, завданi
здобувачевi загальноi
середньоi освiти
внаслiдок
неотримання якiсних
ocBiTHix послуг у
зв'язку з ненаJIежною
органiзацiсю ocBiTHboi
дiяльностi (далi
негативний наслiдок
з.4)

порядком органiзаuii
цiсТ форми здобуття
освiти.
Для 2 учнiв ЗО
l 1-л. л кJI.,

З-А кл.):
педагогiчний патронаж
органiзовано до
отримання вiдповiдних
висновкiв лiкарсько-
консультацiйноТ KoMicii

охорони
здоров'я (далi - ЛКК):
зru{ви батькiв вiд
20.08.2020, 28.08.2020,
Haкirз вiд 01.09.2020
Ns164-K <Про
органiзацiю
iндивiдуального
навчання
(педагогiчний
патронаж) у 2a20l202I
н.р.)), а висновки ЛКК -
вiд 04.09.2020.
Для 10 дiтей з
особливими освiтнiми
потреба:rли,
зарахованих
(переведених) на
педагогiчний
патронаж, не

розроблено
iндивiдуальнi
програми розвитку, в
iндивiдуальних
навчальних планах не
передбачено
п сихолого-педагогiчнi
та корекцiйно-
розвитковi занятrя, що
передбаченi
висновками IPI].
Згiдно з наказа},{и

закладу освiти вiд
05.11 2020 ]ft141-o, вiд
11.11.2020 }{bl42-о, вiд
16.1 1.2020 Ns145-o, вiд
18.1 1.2020 Jt146-o, вiд
19.1 1.2020 JФ150а-о
органiзовано здобуття
освiти за сiмейною
(ломашньою) формою
для 13 учнiв, однак iх
батькiв не ознайомлено

освiти i науки
УкраiЪи
вiд 12 сiчня
2016 року Jф 8,

заре€строване в
MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни
03 лютого
201б року
за JФ 184128З14
(у редакцii
HaKilЗy
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраiЪи вiд
10 липня 20|9
року JФ 955)
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iз порядком органiзацii
цiеi форми здобутгя
освiти, дJUI них не

розробленi
iндивiдуа-шьнi
навчальнi плани.

4.з Абзац четвертий
пункту 4
IHcTpyKuiT про
порядок
обчислення
заробiтноi плати
працiвникiв
освiти,
затвердженоi
накaвом
MiHicTepcTBa
освiти Украfни
вiд 15 квiтня
199З року Jф 102,
зареестрованоi в
MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи
27 травня
199З року
за JtlЪ 56

У тарифiкаuiйних
списках ЗО вiдсутня
iнформацiя про
предмет, який
викладаеться вчителем.
Тарифiкацiйнi списки
педпрацiвникiв ЗО на
01.09.2020 пiдписано
директором, головним
бlхгалтером ЗО,
погоджено головою
первинноТ
профспiлковоi
органiзацii ЗО, однак
затверджено
начаJIьником

управлiння освiти,
культури, спорту та
молодiжноi полiтики
южненськоi Micbkoi

ради.

На момент перэвiрки
не вiдбулися

Подiя 2.5
неналежне
забезпечення закJIаду
зага,тьноi середньоi
освiти педагогiчними
працiвниками (далi -
Подiя 2.5)

Негативний наслiдок
2.5
Моральна шкодц
заподiяна здобувачевi
загальноi середньоi
освlти внаслiдок
неотримання якiсних
ocBiTHix послуг у
зв'язку з вiдсутнiстю у
закладi загально1
середньоi освiти
належного
забезпечення
педагогiчними
працiвниками (лалi -
негативний наслiдок
2.5)

Подiя 3.5
неналежне
забезпечення закладу
загальноТ середньоi
освiти педагогiчними
праuiвниками (далi -
Подiя 3.5)

Негативний наслiдок
з,5
Збитки, завданi
здобувачевi загальноi
середньоi освiти
внаслiдок
неотримання якiсних
ocBiTHix послуг у
зв'язку з вiдсутнiстю у
закладi загаJIьно1

середньоi освiти
належного /

I
забезпечення l-l
педагогlчяищи |,l
т |. Al-tLY {
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працiвниками (далi -
негативний наслiдок
3.5)

4.10.2 Пункт 2.|

роздiлу II
Типового
положення про
атестацiю
педагогiчних
працiвникiв,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраiЪи
вiд 06 жовтня
2010 року
J\ъ 930,
заресстрованого
в MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи
14 грулня
2010 року
за ]t 1255/18550
(далi Типове
положення про
атестацiю
педагогiчних
працiвникiв)

у 201'912020
навчаJIьному рочi у ЗО
порушено вимоги щодо
TepMiHiB створення
атестацiйноi KoMicii I

рiвня:
комiсiя

вiдповiдна
створена

накщом керiвника вiд
25.09.2019 J\Ъ122-о.

На момент перевiрки
не вiдбулися

Подiя 2.5 l неrативний
наслiдок 2.5

Подiя 3.5 / негативний
наслiдок 3.5

4.10.8 Абзац др}тий
пункту 3.15

розлiлу III
Типового
положення про
атестацiю
педагогiчних
працiвникiв

В особових справах
педагогiчних
працiвникiв ЗО
зберiгаються
примiрники
атестацiйних листiв.
Однак вiдсутнi
пiдтвердження видачi
примiрникiв
атестацiйних листiв
педагогiчним
працiвникам, якi
атестувалися впродовж
ocTaHHix 3 poKiB, пiд
пiдпис

На момент перевiрки
не вiдбулися

Подiя 2.5 lнеrативний
наслiдок 2.5

Подiя 3.5 / негативний
наслiдок 3.5

б.1.1 Абзац другий
частини третьоi
cTaTTi 26 Закону
Украiни uПро
ocBiTy> (далi -
ЗУ Ns 2t45-VШ)

Штатний розпис ЗО на
01.09.2020,

розроблений на
пiдставi типових
штатних нормативiв
закладiв загальноi
середньоi освiти,
пiдписаний
директором та
головним бухгалтером

Недотримання
керiвництвом закладу
загальноi середньоi
освiти вимог
законодавства

Подiя2,7
Недотримання
керiвництвом закJIаду
загальноi середньоi
освiти вимог
законодавства (далi -
Полiя 2.7)

i
l

Негативний наdлiдок2.7 //r ,l



Моршlьна шкодц
заподiяна здобувачевi
зага:tьноi середньоi
освiти
(далi негативний
наслiдок 2.7)

ЗО, однак усупереч
вимог частини першоi
cTaTTi 60 Закону
Украiни <Про повну

ocBiTy> (далi - ЗУ ]ф

463-IX) затверджений
начiLпьником
управлiння освiти,
культури, спорту та
молодiжноi полiтики
Южненськоi MicbKoT

ради.

При розполiлi
педагогiчного
навантаження у ЗО

абзаuу другого частини
п'ятоi cTaTTi 24 ЗУ
]ф 4б3-IХ: педагогiчне
навантаження 5

вчителiв (

)
обсягом менше норми
встановлено без iх
письмовоi згоди.

ЗО використовуе в

наскрiзну освiтню
програму, розроблену
для Bcix трьох piBHiB
освiти на пiдставi
вiдповiдних типових
освlтнlх
Однак навчаJIьний план
для 10-В класу
(iнформацiйно-
технологiчного
профiлю) складено з

перевищенням
гранично допустимого
навантаження на учня.
Додатковi години
використано на
пiдсилення предметiв
iHBapiaHTHoi складовоi
(3 год на тиждень),
збiльшення годин на
профiльний п
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кIнформатика> (до 5

год на тиждень) та
введення

факультативiв (1,5 год

Педагогiчною радою
ЗО прийняте рiшення
про внесення до
розкладу ypoKiB 10-В
класу факультативу
<Iнформацiйнi
технологii в бiзнесi>.
Таким чином, в

розкладi ypoKiB дJuI

учнiв 10-В станом на
07.Т2.2020 щотижнево
наявнi З5 ypoKiB (без

урахування годиц

фiзи.rrrоi культури),
тодi як гранично
допустиме навчальне
навантаження на r{ня
становить 3З години на
тиждень.

Недотримання
керiвництвом закладу
загальноi середньоi
освiти вимог
законодавства

Подiя 2.7 lнегживний
наслiдок 2.7

Абзац четвертий
частини TpeTboi
cTaTTi 26
зу Jф 2145-чпI

у Зо не визначено

функцiональнi
обов'язки заступникiв
директора. Заступники
директора з навчально-
виховно1

пiдпис
I5.I|.201,7
посадову iнструкцiю,
накази директора про

розподiл
функцiональних
обов'язкiв мiж ними

6.|.2

,

Недотримання
керiвництвом закJIаду
загальноТ середньоТ
освiти вимог
законодавства

Подiя 2.7 lнег.живний
наслiдок 2.7

Пiдпункт 4
пункту 1 розлiлу
IV Положення
про органiзацiю

охорони прачi та
безпеки
життедiяльностi
уrасникiв
освiтнього
процесу в

установах i
закладах освiти,

Посадовi iнструкцii
працiвникiв ЗО
затвердженi
директором ЗО, однак
не мiстять
обов'язкового блоку
питань з охорони працi
та безпеки
життсдiяльностi

6.1.3
_



51

-

затвердженого
HaKiLЗoM

MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд26 грудня
20|'| року J\Ъ

|669,
зареестрованого
в MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи
2з сiчня 2018

року
за Jф 100/31552

6.6.1 Пункт 3 роздiлу I
Iнструкцii з

дiловодства у
закладах
загальноi
середньоi освiти,
затвердженоi
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд25 червня
2018 року JЮ б76,
зареестрованоi в
MiHicTepcTBi
юстицii Украiни
11 вересня
2018 року
за }lb 1028/З2480
(далi
Iнструкцiя з

дiловодства)

У ЗО не розробленоiнстрlтсuiю з

дiловодства.
У Зо HffIBHa

Номенклатура справ,
затверджена
директором 0З.01 .2020,
однЕж не погоджена з

експертною комiсiею
органу управлiння
освiтою,
директора
введення iT

наказ
про

в дiю
вiдсутнiй. Водночас,
директором видано
наказ вiд 03.01.2020
]&04-о кПро
затвердження перелiку
документiв, створених
пiд час дiяльностi КЗ
кЗоШ ]\ъ1>.

Затверджений
вищевказаним наказом
перелiк документiв
частково збiгасться з

перелiком документiв,
що мlстить
Номенклатура справ.

На момент перевiрки
не вiдбулися

Подiя 2.'7 lнегживний
наслiдок 2.7

Iнформацiя про потерпiлих (за наявностi):

Положення законодавства, якими встановлено вiдповiдальнiсть за порушення ВиМОГ

законодавства (за наявностi):



Питання щодо здiйснення контролю

Вiдповiдi на питання Закон УкраiЪи <Про
ocHoBHi засади

державного нагляду
(контролю) у сферi
господарськоТ
дiяльностi>

так Hl

дотримання вимог
законодавства не е

обов'язковим для
посадових осiб

1 Про проведення планового заходу
державного нагляду (контролю)
суб'скт господарювання письмово
повiдомлений не пiзнiше нiж за 10 днiв
до дня здiйснення такого заходу

"_|

Частина четверта
cTaTTi 5

2 Посвiдчення (направлення) на
проведення заходу державного нагляду
(контролю) та службове посвiдчення,
що засвiдчуе посадову особу органу
державного нагляду (контролю),
пред'явлено

+

частина п'ята
cTaTTi 7,
абзац четвертий
cTaTTi 10

1J Копiю посвiдчення (направлення) на
проведення заходу державного нагляду
(контролю) надано i

частина п'ята
cTaTTi 7,
абзаци четвертий,
сьомий cTaTTi 10

4 Перед початком проведення заходу
державного нагляду (контролю)
посадовими особами органу
державного нагляду (контролю)
внесено запис про проведення такого
заходу до вiдповiдного журналу
суб'екта господарювання (у разi його
наявностi)

+

Частина дванадцята
cTaTTi 4

5 Пiд час проведення позапланового
заходу державного нагляду (контролю)

розглядалися лише Ti питання, якi
стали пiдставою для його проведення i
зазначенi у направленнi (посвiдченнi)
на проведення такого заходу

l

l

Частина перша
cTaTTi 6

52

Iv. пЕрЕлIк
питань для суб'ектiв господарювання щодо здiйснення коIrтролю за дiями

(бездiяльнiстю) посадових осiб органу державного нагляду (контролю)*

Пояснення, зауважеrrня або заперечення щодо пров€деного заходу державного
нагляду (контролю) та цього Акта*

Порядковий
номер

Пояснення, зауваження або заперечення

lll.i ll
-,'.i ," tz

t','lrL" , -
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Оцiнка суб'скта господарЮвання щодо професiйного рiвня посадових осiб органу

державного нагляду (контролю), якi проводили захiд*
(вiл l до 10, де 10 - найвища схвilльна оцiнка)

господарювання (керiвником суб'екта* Ifя частина Акта заповнюеться за бажанням суб'екта
господарювання або уповноваженою ним особою).

заступник начаJIьника

управлiння - начальник
вiддiлу iнституuiйного аудиту

управлiння,Щержавноi служби
якостi свiти в Одеськiй
областi (голова)

Посадовi особи органу державного нагляду (контролю):

о.м. думА

_ (посада)

головний спецiалiст вiлiлу
iнститучiйного аудиту

управлiння,Щержавноi служби
якостi свiти в Одеськiй
областi

: \ --,-,1*--+a,<. 1->

(iнiцiали, прiзвище)

в.А. глАдонюк

Прiзвище, iнiцiа_пи посадовоi особи
органу державного нагляду

(контролю)

Професiйна компетентнiсть .Щоброчеснiсть

думА о.м. ,.l L| /(:
глАдонюк в.А. -{ {., /,
кольцовА ю.с. ,, .{' ,

сАмоФАловА в.А. r'i l..

чЕрЕпян T.I. ,/ r')

(посада)

нача,тIьник вiддiлу роботи з

експертами управлiння
Щержавноi служби якостi
свiти в Одеськiй областi

(пiдпис)

l!'i

(iнiцiали, прiзвиrце)

h, ю.е. колъцовА
(посада)

головний спецiалiст вiддiлу
взаgмодii з органами
мiсцевого самоврядування,
монiторингу та позапланового
контролю управлiння
.ЩержавноТ служби якостi
свiти в одеськiй областi

(пiдпис) (iнiцiали, прiзвиrче)

в.А.сАмщ/
'

(iнiцiали.прiзвище) 7 t l,
', l, ||r,Ц )

j| у" |.

(посада) (пiдпи'с)

-
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головний спецiалiст вiддiлу
iнститучiйного аудиту
управлiння Щержавноi служби
якостi свiти в Одеськiй
областi T.I. чЕрЕпJIн

(посада)

Керiвник суб'екта господарювання або упорноважена ним особа

(iнiцiали, прiзвище)

о.г. БАрАнЕцькАдиректор

(посада) l1пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

TpeTi особи, якi бра_llи участь у проведеннi заходу державного нагляду (контролю):

(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

(посада) (пiдпис) (iнiцiатlи, прiзвище)

(посада)

Примiрник цього Акта на 54 сторiнка4дтримано 01.12.2020

(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

о.г. БАрАнЕцькАдиректор

(посада) (пiдпис)

Вiдмiтка про вiдмову вiд пiдписання керiвником

уповноваженою ним особою, третiми особами цього Акта

(iнiцiали, прiзвище)

суб'екта господарювання або
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