
йо.о ,iсц.rйЙ*ЙЙlЙЙ

вiд _14,02.2020
(дата складення акта;

, 
складений за результатами проведення

(контролю) щодо дотримання субrсктом

телефаксу,u uдр.йБ.*ББй пйЙ

м 0I-12/2,,1-02-06/I

заходу державного нагляду
рювання вимог за
,i освi,ги 

'коноДаВсТВа У

керiвника)

-98 осiб,

Акт

сферi загальноi

загальноосвiтнiй навчал ий заклад I-III ступенiв

(найменування Hoi особи)

(прiзвице, iм'я, по
код згiдно з СЩРПоУ 22880869

вид суб'екта госrrодарювання за класифiкацi
мlкро-, м€LIIого, середнього або великого пiлt

суб'сктiв.господарIовання (суб'ект
емництва), ступiнь ризику:

i (iз зазначенням коду згiдно з

(МiСuе r"ч*оо*.rЙБб,скта гос ння, номер теле(lону,

телефаксу та адреса пошти)

Загальна кiлькiсть працiвникiв на день перевi
з них педагогiчних працiвникiв - 7б осiб.
Загальна кiлькiсть здобувачiв освiти на день - 945 осiб.

ДЕР}КАВНА СЛУЖБА ЯКОСТI ОСВIТ' УКРАiНИвул. Iсаакяна, 18, м. КиiЪ, 01l35, тел./факс: (044) 236-33-11,e-mail: sqe@sqe.gov.ua, сайт: r,i,**.rq..gоч.uа,код згiдно з С,ЩРПоУ 41896851
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p"u";']IuiЖ;#" ?."#XTi'iBHa - НаЧаЛьник 
"._Цr, базсlвоi освiти управлiння

iНСТИТУЦiй*'о'о uuo".y {ержавноi d;ЖЖr, lX",ii}Ш# r.;ilffi , 
департаменту

МВГЩlЙ 
i:l#;r"^rЙ;"u -.;;;;""#'Ъr"чiалiст вiддiлу базовоi освiтиуправлiння роботи iз закладам, ,u.-"rrоi середньоi та дошкiльно'[ освiтиtНСТИТУЦiЙНОГО аУДИТУ !ержавноi.пу*о" 

"*Ё"ri ooiri украiни; ДеПаРТаМе}{ту
САВIЦЪКА IРИНа M"nooui'*a - головний спецiалiст вi:lдiлу базовот освiтиуправлiння роботи iз закладам; ;;;;"""i середньоi rа дошпlльноi' освiтиtНСТИТУЦiЙНОГОаУДИТУ{ержавноi.оу*оr"по.riооiriукраiни; Де'.аРТаМеНТУ
МОНАСТИРСЪКЙЙ РОМаН lЪОфiЛiИО"rо - 1l."упник начальника управлiння _

;Нffi::Х,i'ЁЖ#СТИТУЦiйНОго 
аудиту управлiння {ержавноi r:лужби якостi освiти

"iооir$Уffii"Y,:,iл"ЛеКСiiВНа 
- ЗаСТУПЕик начальника у[рttвлiння - начаJ,IьЕик

, G"'".Й;ir"J&"":". i.uУД"У УПРаВЛiННЯ .ЩержавноТ Ъrrуrоо" lno".i освiти

,"o."},iili:f, Ж.i:"rЖ#:;,lЖi#;s}::ffi 
:#fririнституцiйногоаудиту

Загальпа iнформацiя

{aHi про останнiй проведений захiц державного ttIагл]пду (контролю):

РОЗПорядчий документ, на виконання
якого tIроводиться захiд державного
нагляду (контроrпо).

вiд 29.01 .2020м 01-12/2l

I""л"]1"_.Iн я ( нал равле ння)
вlд 29.0l .202О JYs Оl-З7l11

Тип заходу
державного
нагляду
(контролю):

* плановий

п позаплановий

П перевiрка

+ iнша форма, визначеЕа закоЕом
iнстит}rцiйний аудит

(назва форми заходу)

хвилини

* не проводився
П не проводився

Акт перевiрки М ППППППППППП
Розпорядчий докчмент щодо усуЕення порушень:П не видавався; П 

""ruuura";його вимоги: П виконано; П не виконано

з 05.11.2018 по 07.11.2018
Акт перевiрки М ()1-1З/46-04-06/1
Розпорядчий доку-мент щодо усуненняпорушень:
П не видавався; + видавався;
Ёого вимоги: * вик:онано; П не виконано

(посади, прir."щц;rЙББ*Б

позаплановий



керiвник суб'екта господарювання або

TpeTi особи:

уповноважена ним ос<rба

iм'я, по батьковi)

(ПОСади, прiзвища, iMeHa, по батькоф

Проц". проведення заходу (його oкpeмoi дii) фiксувався:

I.п
питань Щодо проведення заходу державного нагляцу (контролю)

П суб'ектом господарювання

П засобам" 
"iд.Б."*"lйп посадовою особою органу державного нагляду

(контролю)
П засобам" 

"уд;БЙ""i-"
П засобам"оiде-ЙхЫпи

Питання щодо
дотримання
суб'ектом

господарювання
вимог законодавства

у сферi загальноi
середньоi освiти

Ступiнь ризику
суб'екта

господарювання
(високий - В,
середнiй - С,

незначний - Н)

Позицiя суб'
господарювання

щодо
негативного

впливу вимог
законодавства

(вiд 1 до 4
балiв)*

Вiдпrэвiдi на
пи,]]ання

Нормативне
обгрунтування

Заклад освiти, щБ
провадить освiтню
дiяльнiсть на
певному piBHi
загальноi середньоТ
освiти (лалi - ЗО),
дiс на пiдставi
вiдповiдноi
лiцензii, виданоi в
установленому
законодавством

Абзац другий
частини першоi
cTaTTi 8 Закону
УкраiЪи uПро
зага,lIьну
середню ocBiTy>
(далi-ЗУ J\b 65l-
XIv)

Зо дiе "а.riдйЫстатуту,
затвердженого
засновником або
уповноваженим

Частина дру*
cTaTTi 8
зу м б5l -xlv

2. Формувч"t, *о"r"r,
Зарахуван"" дir.й



(KpiM закладiв
спецiа-гriзованоi

освiти, спецiа-гlьних
закладiв загальноi
середньоi освiти,
професiйноi
(професiйно-
технiчноi) (далi -
ЗП(ПТ)О), фаховоТ
передвищоi (далi -
ЗФПО), вищоi
освiти (далi - ЗВо
У ЗО зарахуваl{ня-

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

Частина другЛ
cTaTTi 18
ЗУ J\Ъ 651-XI;
абзаци перший-
четвертий
пункту 4 роздiлу
I Порядку
зарахування,
вiдрахування та
переведення

учнlв до
державних та
комунальних
закладiв освiти
для здобуття
повноi загальноi
середньоi освiти,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраiЪи
вiд l б квiтня
20l8 року М 367,
заре€строваного в
MiHicTepcTBi
юстицiТ УкраiЪи
05 травня
2018 року
за J\Ъ 5б4lЗ2O l б
(далi - Порядок
зарахування,
вiдрахування та
переведення

У ЗО,upu*y"urr"
дiтей здiйснюеться
вiдповiдно до
територii
обслуговування
(KpiM закладiв
освiти II, II-III

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



ступенiв та III

У ЗО зараху"**
дiтей з особливими
освiтнiми
потребами до
lЕклюзивного чи
спецiального класу
(з його уr"ор""*r",
У |Yi вiдсутностi)
здlиснюеться на
пiдставi доданого
до заяви про
зарахування
висновку про
комплексну (чи
повторну)
психолого-
педагогiчну ouiHky

!ц]щу дитини

Абзац третiй
пункту б роздiлч
I Порядку
зарахування,
вlдрахування та
переведення
учнiв

Зарахування учБ
до гiмназii, лiцею
(державних та

2.1.4.1 Порядок 
".ryny ЙKoHKypcHi завдання

для вступних
випробувань до ЗО
схвалено
педагогiчною
РаДою та
затверджено

Абзац.r"р-Й
пункту 5 глави 4
роздiлу II
Порядку
зарахування,
вlдрахування та
переведеЕня

учнiв
2.1.4.2 Роботи уrаЙЙБ

конкурсу та аркушi
lз записами,
зробленими
вступниками пiд
час пiдготовки до
усного
випробування, а
також результати
конкурсних
випробувань,
оформленi у
виглядi протоколiв
вiдповiдноТ KoMiciT
зберiгаються у ЗО
не менше одного

Пункт 11 глави 4
роздiлу II
Порядку
зарахуванЕя,
вiдрахування та
переведенЕя
учнiв

Зарахуван"" до
спецiального ЗО
здiйснюсться

в
с
н

Пункт б роздiлу
I Порядку
зарахування



Haкz}Зy його
керiвЕика, що
видаеться на
пiдставi з€uIви про
зарахування одЕого
з батькiв дитини
або iT законних
представникiв чи
повнолiтньот особи.
поданоТ особисто,
та доданих до зчUIви
документiв

освiтнiми
потребами до
спецiальних
закладiв
загальноi

_серелньоi освiти,
lx вlдрахування,
переведення до
lншого закладу
освlти,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраiЪи
вiд 01 серпня
2018 року
м 831,
зареестрованого
в MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи
16 серпня
2018 року
заNs945/З2З97
(далi - Порядок
зарахуваЕЕя осiб
з особливими
освiтнiми
потребами до
спецiальних
закладiв
загальноi
середньоi освiти,
1х вцрахування,
переведення до
lЕшого закладу

Зарахування
вступникiв до
вiйськового
(вiйськово-
морського) лiцею
здiйснюеться до
початку
навчального року
наказом його
ЕачiUIьника за
результатами
коЕкурсу,
проведеного згiдно
з правилами
приЙому до лiцею,
затвердженими
Мон, за по.

Абзац перший
пункту 22
Положення про
вiйськовий
(вiйськово-
морський) лiцей,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB
Украiни
вiд 17 липня
2003 року
}lb l087



навчання до
закладу
спецiалiзованоТ
освiти спортивного
профiлю iз
специфiчними
умоваi\,Iи навчання
здiЙснюеться на
конкурснiй ocHoBi з
числа осiб, якi
виявили здiбностi в
спортi, пройшли
попередню
пiдготовку в
закладах фiзичноi
культури i спорту
та позашкiльноi
освiти, i
ква.гliфiкованих
спортсменiв, якi
здатнi поповIIити
збiрнi команди
УкраiЪи з видiв

Пункт 16
Положення про
заклад
спецiа.гliзованоi
освiти
спортивного
профiлю iз
специфiчними
умовами
Еавчання,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB
Украiни
вiд 05 лйстопада
1999 року

у навчальнь
реабiлiтацiйному
чентрi кJIаси
комплектуються
учнями
(вихованцями) з
однорiдними
порушеннями
розвитку та
типологiчними
особливостями
психофiзичного

Положення про
навчально-
реабiлiтацiйний
центр,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB
УкраiЪи
вiд 0б березня
2019 року М 221

зп(пт)о i зФпо)
наповнюванiсть
класiв не
перевищус 30 учнiв

в
с
н

Частина 
"apaucTaTTi 14 ЗУ

м 65l -XIv

У ЗО (KpiM ЗФПО)
наповнюванiсть
спецiальних класiв
для дiтей з
особливими
освiтнiми

Пункт 2.4

роздiлу II
Положення про
спецiальнi класи
для навчання

N4iноборони



встановлено
вiдповiдно до
Нормативiв
наповнюваностi
груп Дошкiльних
Еавчiшьних
закладiв (ясел-
садкiв)
компенсуючого
тиlrу, класiв
спецiальних
загальноосвiтнiх
шкiл (шкiл-
iHTepHaTiB), груп
подовженого дня i
виховних груп
загальноосвiтнiх
навчальних
закладiв ycix типiв

освiтнiми
l потребами у
загаJIьноосвiтнiх
навчilJIьних
закладах,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 09 грудня
2010 року
Np 1224,
зареестрованого
в MiHicTepcTBi
юстицii Украiни
29 грудня
20l0 року
заМ 1412118707;
пункт 4
додатка 1 до
наказу
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраiЪи

l вiд 20 лютого
2002 року М l28
,,Про
затвердження
Нормативiв
наповнюваностi
груп Дошкiльних
навчальних
закладiв (ясел-
садкiв)
комIIенсуючого
типу, класiв
спецiальних
загiulьноосвiтнiх
шкiл (шкiл-
iHTepHaTiB), груп
подовженого дня
l виховних груп
загальноосвiтнiх
навча,,Iьних
закладiв ycix
типiв та Порядку
подiлу класiв на
групи при
вивченнi
окремих
предметiв у
загальноосвiтнi
навчаJIьних



l закладах),
заре€строваного
в MiHicTepcTBi
юстицii Украiни
06 березня
2002 року
за Nр 22916517
(далi - наказ
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраiЪи
вiд 20 лютого
2002 року

У державнiй та
комунальнiй
санаторних школах
гранична
наповнюванiсть
класiв не
перевищус 20 учнiв

Положення про
санаторну школу,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB
УкраiЪи 

]

вiд 2l листопада
20l8 року
м 1026У спецiаль,rоЙуб

гранична
наповнюванiсть
класiв вiдповiдае
вимогам пiдпунктiв
1-4 пункту 15
Положення про

глухих, слiпих
дiтей - 8 осiб Пiдпункт 1

пункту 15
Положення про
спецiальну
школу,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 06
березня 20l9
року М 22l
(далi -
Положення про
спецiальну

слухом,
порушеннями
ОПОРЕО-РУХОВОГО

в
с
н

Пiдпункт 2
пункту 15
Положення про
спецiальну



2.8.з дiтей i..*r"*ЪЙЙ
зором, тяжкими
IIорушеннями
мовлення та
легкими
порушеннями
iнтелектуального

пiдпункт З
пункту 15
Положення про
сIIецiальну
школу

дiтей iз складний
порушеннями
розвитку,
помiрними
порушеннями
iнтелектуального

витку - б осiб

Пiдпункт 4
пункту 15
Положення про
спецlальну
школу

iнклюзивним
навчанням
кiлькiсть учнiв з
особливими
освiтнiми
потребами
становить:
I-З дитини iз чий
дiтей з
порушеннями
опорно-рухового
апарату, затримкою
психiчного
розвитку,
зниженим зором чи
слухом, легкими
iнтелектуальними
порушеннями тощо

Абзац другий
пункту 8
Порядку
органiзацiТ
iнклюзивного
навчання,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB
Украiни
вiд 15 серпня
2011рокуМ872
(далi - Порядок
органiзачii
iнклюзивного

не бiльш як 2
дитини iз числа
дiтей слiпих,
глухих, з тяжкими
порушеннями
мовлення, у тому
числ1 з дислексiею,
розладами спектра
аутизму, iншими
склацними
IIорушеннями

розвитку
(порушеннями

Абзац третiй
пункту 8
Порядку
органiзацii
iнклюзивного
навчання

2.9.2



опорно-рухового
апарату в
по€днаЕнi з
iнтелектуа_llьними
порушеннями чи
затримкою
психiчного
розвитку) або тих,
що пересуваються

У ЗО пере*д.rr"
учнiв (вихованцiв)
(KpiM перших та
других класiв) до
наступного класу
здiйснюеться на
пiдставi результатiв
пrдсумкового
(семестрового та
рtчного)
оцiнювання учнiв
(вихованцiв) таlабо
tx державноi
пiдсумковоi
атестацii (лля учнiв
четвертих i
дев'ятих класiв)
згlдно з рiшенням
педагогiчноi ради
Зо, що упродовж
п'яти робочих днiв
з дати прийняття
оприлюднюеться
на його
iнформацiйному

Абзац перший
пункту 2
Порядку
переведення

учнiв
(вихованцiв)
закладу
загальноi
середньоТ освiти
до наступного
класу,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 14 липня
20l5 року
м 762,
зареестрованого
в MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи
30 липня
20l5 року
заNs 924127З69

Переведення
здобувачiв освiти

iншого Зо
2,11.1 У ЗО керiвник

упродовж одного
робочого дЕя з дня
отримання з€UIви
одного з батькiв
учня (для учнiв, якi
не досягли
повнолiття) або
учня про
переведенняна
пiдставi
IIИСЬМОВОГО

пiдтвердження або
його cKaHoBaHoi

ý9ЦLз iншого ЗО

Пункти 2, 3
роздiлу III
Порядку
зарахування,
вiдрахування та
переведення

учнiв



про можливiсть
зарахування
вiдповiдного учня
до нього видае
накц} про
вiдрахування учня
лля переведення до
tншого Зо
та особову справу

Переведеццдfrý
tз спецiального ЗО
до tншого ЗО
здiйснюеться
вiдповiдно до
Порядку
зарахування осiб з
особливими
освiтнiми
потребами до
спецiальних
зlклалiв освiти, ix
вlдрахування,
переведення до
lIIпtбрб закладу
освrти

Пункти 1-З

роздiлу III
Порядку
зарахування осiб
з особливими
освiтнiми
потребами до
спецiальних
закладiв освiти,
1х вlдрахування,
переведення до
lншого закладу

вiдрахування
здобувачiв освiти iз
зо

2.1з.1 У ЗО рiше""" npo-
вlдрахування дiтей-
сирiт та дiтей,
позбавлених
батькiвського
пiклування,
приймаеться за
згодою органiв
опiки та пiклування

Абзац третiй
пункту 2 роздiлу
IV Порядку
зарахування,
вlдрахування та
переведення

учнiв

2.13.2 Вiдрахува""" ъ
спецiального ЗО
учнiв iз числа
лiтей-сирiт та
дiтей, позбавлених
батькiвського
пiклування (KpiM
тих, якi здобули
повну загiшьну
середню ocBiTy та
отримали
вiдповiдний
документ про
ocBiTy),
здiЙснюсться за
наявностi

зарахування
осiб з
особливими
освiтнiми
потребами до
спецiальних
закладiв
загальноi

.с_ередньоi освiти,
lx вlдрахування,
переведення до
iншого закладу



письмовоТ згоди
вiдповiдного
органу опiки та

2.1з,з

вlдрахування учнiв
з числз лiтей-сирiт
та дtтей,
позбавлених
батькiвського
пiклування
(переведенЕя до
1ншого закладу або
ik вибуття на
постiйне мiсце
проживання за
межi УкраiЪи), не
пlзнlше наступного
робочого дня з дня
видання Еаказу
керlвника
повiдомляе
вiдповiдну службу

Пiдпуццlц-fi
абзац сьомий
пункту 1 роздiлч
IV Порядку
зарахування,
вlдрахування та
переведення

учнiв

вiдсутностi учнiв,
як не досягли
повнолiття, на
навчальних
заняттях протягом
10 робочих днiв
пlдряд з невiдомих
або без поважних
причин нада€
вiдповiдному
територiальному
органу
Нацiона,rьноi
полiцii та службi у
сIIравах дiтей данi
таких учнiв для
провадження
дiяльностi
вiдповiдно до
законодавства,
пов'язаноi iз
захистом ix прав на
здобуття загальноТ

дбзац п"рrй
пункry 13
Порядку ведення
облiку дiтей
дошкiльного,
шкiльного BiKy
та учнiв,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB
Украiни
вiд l3 вересня
2017 року М 684

У приватних i
корпоративних ЗО
зарахування,
вlдрахування та

в
с
н

Абзац третiй
частини третьоi
cTaTTi l8
зу м 651-xlv



здiйснюються
вiдповiдно до
порядку,
визначеного
засновником
засновниками

ЗО п,"а"у.БЙф
дtяльнlсть та
формус стратегiю

Абзац
одинадцятий
cTaTTi 38

ЗYЛп 651-XIVу Зо на оirй
ocBiTHboT програми
складено та
затверджено
навчальний план,
що конкретизус
органiзацiю
освiтнього п

Частина uо."й
cTaTTi 15
зу Jъ 651-xlv

у Зо освiтня
програма схвалена
педагогiчною
радою та
затверджена його

третя cTaTTi 15
зу j\ъ 651-xlv

Освiтня прЪ.рu*u
Зо мiстить:
загальний обсяг
навчЕuIьного
навантажеЕIIя та
очiкуванi
результати
Еавчання

вачiв освiти

Абзац другиГ
частини другоТ
cTaTTi 15
зу м б5l-хIч

вимоги до осiб, якi
можуть розпочати
навчання за

в
с
н

Абзац третiй
частини другоi
cTaTTi 15
зу ль 651-XIvз.4.з перелiк, змiст,

трива.гriсть i
взаемозв'язок
ocBiTHix галузей
та/або предметiв,
дисциплiн тощо,
логlчну
послiдовнiсть ik
вивчеFIIIя

дбзац четвертий
частини другоТ
cTaTTi 15
зу м 651-xlv

форми органiзацii
освiтнього процесу

в
с
н

дбзац п'ятий
частини другоi
cTaTTi 15
1у J\ъ 65l-XIv



опис та
iнструменти
системи
внутрiшнього
забезпечення якостi
освiти

дбзац шостий
частини другоi
cTaTTi 15
зу J\b 651-XIV

спецlальними та
iнклюзивними
групами i класами
створено умови для
навчання осiб з
особливими
освiтнiми
потребами
вiдповiдно до
iндивiдуальноi
програл,Iи розвитку
та з урахуванням
ixHix
iндивiдуальних
потреб i
можливостей

Частина друга
cTaTTi 20 Закону
Украiни кПро
ocBiTy> (далi -
зу м 2145-VIII)

У ЗО iнварiантниli
складник
навчального плаЕу
реаIIlзу€ться в
повному обсязi

Абзац перший
пункту 25

!ержавного
стандарту
початковоi
освiти,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB
Украiни
вiд2l лютого
2018 року
М 87;
абзац другий
роздiлу Базовий
навч€шьний план
Щержавного
стандарту
початковоi
загальноТ освiти,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB
Украiни
вiд 20 квiтня
2011 року
J\Ъ 462;
абзац сорок



{ержавного
стандарту

I базовот i повноi
загальнот
середньоi освiти,
затвердженого
постановок)
Кабiнету
MiHicTpiB
Украiни
вiд 2з листопада
201 1 року

У ЗО у rrl.** ,*i
| передбаченого
освiтньою
програмою,
встановлено
структуру
навчального року
(за чвертями,
пiврiччями,
семестрами),
тривалiсть
навчального тижня,
дня, занять,
вiдпочинку мiж
ними, iншi форми
органiзацii
освiтнього процесу

Абзац.rершиГ
частини TpeTboi
cTaTTi 16
зу м б5l-хIч

у Зо пiд час
вивчення окремих
предметiв для
посилеЕня
iндивiдуальнот
роботи з учнями
запроваджено подiл
цдqсiв на групи

Додаток 2 до
нак€ву
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 20 лютого
2002 року М 128

У ЗО органiзацй
освiтнього процесу
не призводить до
перевантаження
учнiв i забезпечус
оезпечнl та
нешкiдливi умови

Абзац другий
частини третьоi
cTaTTi 16
зу ль 651-XIV

Функцiонуruп""
груп rIодовженого
дня у державних i

нальних Зо



з. l0. l У ЗО .арu"уЙнЙ
учнlв до груп
IIодовженого дня та
ix вiдрахуванЕя з
них здiйснюються
згiдно з наказом
керiвника на
пiдставi вiдповiдноi
заlIви батькiв або
1нших закоЕних
представникiв
учнiв

Абзац третiй
пункту 6
Порядку
створення груп
подовженого дня
У державних i
комунальних
закладах
загальнот
середньоi освiти,
затвердженого
HaKz}зoM

l MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраiЪи
вiд 25 червня

201 8 року
м 677,
зареестрованого
в MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи
24 липня
2018 року
заМ 865/32317
(Далi - Порядок
створення груп
подовженого

3. l0.2
наповнюванiсть
груп подовженого
дня не перевищус
З0 осiб

Абзац перший
пункту 6
Порядку
створення груп
подовженого
дня;
пункт 7
додатка 1 до
наказу
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 20 лютого
2002 рокуМ 128

3.10.з У Зо для о"iб.
особливими
освiтнiми
потребами, якi
навчаються в
iнклюзивних та
спецiальних класах
на пiдставi
письмового
звернення ix
батькiв, iнших

Абзац.r"р-Й
пункту 7
Порядку
створення груп
подовженого дня
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представникiв,

утворено
iнклюзивнi таlабо
спецiальнi групи
подовженого дня

3. l0.4 у Зо особистiсно
opieHToBaHe
спрямування
освiтнього процесу
для дитини (дiтей)
з тяжкими
порушеннями та
дитини (лiтей), яка
(якi) мае (мають)
порушення
iнтелектуального

розвитку, в
iнклюзивних
групах
подовженого дня
забезпечус
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 органiзацii
освiтнього процесу
схваJIено
педагогiчною
радою i
затверджено
керiвником

в
с
н

+ Абзац перший
пункту 8

Порядку
створення груп
подовженого дня

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

в
с
н

7

l
I Абзац другий

пункту 9
Порядку
створення груп
подовженого дня

3.1 1 l У ЗО iнститучiйна

| ФоRма здобуття
загальноi середньоТ
освiти (очна (денна,
вечiрня), заочна,
дистанцiйна,
мережева)
здiйснюсться
вiдповiдно до
Положення про
iнституцiйну
форму здобуття
загальноi середньоi

в
с
н

+ Положення про
iнституцiйну
форму здобуття
загальноi
середньоi освiти,
затверджене
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Укоаiни .l
в|д 23 квlтня 

l

2019 року )
м 5зб ,/)



зареестроване в
MiHicTepcTBi
юстицii Украiни
22 травня
20l9 року
за No 547lЗЗ518У Зо iндивiлуБьна

I формаздобуття
загальноi середньоi
освiти (екстернатна
форма (екстернат),
сiмейна (домашня),
педагогiчний
патронаж)
здiйснюеться
вiдповiдно до
Положення про
lндивlдуiшьну

форму здобуття
загальноi середньоi
освiти

Положенн" 
"ро1ндивlдуальну

форму здобуття
загальнот
середньоi освiти,
затверджене
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 12 сiчня
2016 року М 8,
заре€строване в
MiHicTepcTBi
юстицii Украiни
03 лютого
20lб року
за JtlЪ l84/28З14
(У редакцiТ
нак€ву
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд l0 липня
2019 року
J\ъ 955)

з.l3.1 l Зо д'р*u"пu
пlдсумкова
атестацiя
проводиться в
письмовiй формi.
Строки атестацii,
завдання для
проведення
атестацii
затверджено
керiвником у
межах навч,lльного
року

Пункт 4 роздiлу
II Порядку
проведення
державноi
пiдсумковоi
атестацii,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраiЪи
вiд 07 грудня
2018 року
м 1369,
заресстрованого
в MiHicTepcTBi



02 сiчня
20l9 року
за N 8/32979
(да.пi - Порядок
проведеЕня
державноТ
пiдсумковоТ

з.lз.2 У ЗО для
проведення
державноТ
пiдсумковоi
атестацii наказом
керiвника не
пiзнiше нiж за
мiсяць до початку
державноТ
пiдсумковоТ
атестацiТ створено
державнi
атестацiйнi KoMicii
та затверджено ix
персональний

Пункт 1 роздiф
III Порядку
проведення
державноi
пiдсумковоi
атестацii

3.1з.3 у Зо голова та
члени державноi
атестацiйноi KoMicii
забезпечують
дотримання
порядку
проведенЕя
державноi
пiдсумковоi
атестацii та
об'ективнiсть
оцiнювання

Пункт 3 роздiлу-
III Порядку
проведення

державноТ
пiдсумковоТ
атестацiТ

3.13.4 У ЗО."iп"r,."ЙЙ
державноi
пiдсумковоТ
атестацii
здiйснюсться
вiдповiдно до
Порядку
проведення
державноi
пiдсумковоi

Пункти 2-8, 10

роздiлу
IV Порядку
проведення
державноi
пiдсумковоТ
атестацiТ

У ЗО оцiн-" *
атестацiю
зазначено в
протоколi
державноi
пiдсумковоi

Пункт 20 роздiлу
II Порядку
проведення
державноi
пiдсумковоi
атестацii



жypнilJli та у
вiдповiдних
документах про

Нагороджелня-
здобувачiв освiти за
досягнення у
навчаннi
У Зо золотй
медаллю кза високi
досягнення у
навчаннi>
нагороджуються
'випускники, 

якi за
перiод навчання у
старшiй школi
досягли високих
успtхlв у навчаннi та
за результатами
семестрового,

рlчного оцiнювання
t державноТ
пiдсумковоi
атестацii мають
досягЕення у
навчаннi 10-12 балiв

1з предметiв
наВЧUIJ"IЬного планУ
(KpiM осiб. якi
навчаються за
екстернатною

формою навчання)

Пункт 2.1

роздiлу II
Положення про
золоту медiLть
кза високi
досягнення у
навчаннi> та
срiбну меда,ть
<За досягнення у
навчаннi),
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 17 березня
2015 року
м з06,
зареестрованого
в MiHicTepcTBi
юстицii Украiни
3l березня
2015 року
заNр 354/26799
(далi _
Положення про
золоту медаль
кза високi
досягнення у
навчаннi> та
срiбну медаль
кЗа досягнення уз,14.2 У ЗО срiбною

медаллю <За
досягнення у
навчаннi>нагороджу
ються випускники,
якl за перiод
навчання у старшiй
школi досягли
високих успiхiв у
навчаннi та за
результатами
семестрового,

Пункт 2.2

роздiлу II
Положення rrро
золоту медаль
<За високi
досягнення у
навчаннi>> та
срiбну медzшь
<<За досягнення у
навчаннi>



та державноi
пiдсумковоi
атестацii мають
досягнення у
навчаннi 10-12 балiв
та достатнiй piBeHb
(не нижче 9 балiв)
не бiльше нiж з двох
предметiв
навча"IIьного

з.14.з У ЗО рiше""".rро
нагородження
претендентiв
золотою медzшлю
<За високi
досягнення у
навчаннi> або
срiбною медаллю
кЗа досягнення у
навчаннi>прийнято

lHa спiльному
засiданнi
педагогiчноi ради та
ради ЗО i оформлено
наказом керiвника

l Абзац перший
пункту 2.3

Роздiлу II
Положення про
золоту медаJIь
<За високi
досягнення у
навчаннi> та
срiбну медаль
кЗа досягненЕя у
навчаннi>

У ЗО рiше"r" npo
нагородження

учнiв похвальним
листом <за високi
досягнеЕня у
навчаннi>>,
похвальЕою
грамотою <За
особливi
досягнення у
вивченнi окремих
предметiв>
прийнято на
спiльному засiданнi
педагогiчноi ради
та ради ЗО,
затверджено
наказом керiвника
цього закладу

похвальний лист
<За високi
досягнення у
навчаннi>> та
похвальну
грамоту <За
особливi
досягнення у
вивченнi
окремих
предметiв>,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраiЪи
вiд 11 грудня
2000 року
Ns 579,
заре€строваного
в MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи
19 грудня
2000 року
за J\Ъ 92З15144



[iяльнiсть ЗО
вiдокремлена вiд
церкви (релiгiйних
органiзацiй), KpiM
приватних закладiв
освiти, заснованих
релiгiйними

ганiзацiями

Частини перш4
друга cTaTTi 3 1

зу м 2145-VIII

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

Абзац другий
частини третьоi
cTaTTi 31
зу м 2145-VI[

Платнi посrrу." у
державному та
комунальному ЗО
надаються:

3. l 8.1 вiдповiдно до
Перелiку платних
послуг, якi можуть
надаватися
закладами освiти,
1ншими установами
та закладал4и
системи освiти, що
належать до
державноi та
комунальноi форми
власностi,
затвердженого
постановою
Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

l Пiдпуrпrи 13-15
пункту 1

Перелiку
платних послуг,
якr можуть
надаватися
закладами
освiти, iншими
установал,Iи та
закладами
системи освiти,
що нiшежать до
державноТ та
комунальноТ

форми власностi,
затвердженого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB
УкраiЪи
вiд27 серпня

3.18.2 У Зо платнi ocBiTHi
послуги (у разi
наявностi)
надаються на
пiдставi письмовоi
заlIви - для
фiзичноi особи

Абзац перший
пункту 1.6

роздiлу I
Порядку
надання платних
ocBiTHix послуг
державними та
комунаJтьними

навчальними
закладами,
затвердженого
наказоммiнiсте
рства освiти i
цqуки УкраiЪ

2010 року JЪ 796



MiHicTepcTBa
економiки
Украiни,
MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни
вiд23 липня
2010 року
Ns 7361902/758,
заресстрованого
в MiHicTepcTBi
юстицii Украiни
30 листопада
2010 року
за JS 1196/18491

Пункт 5 наказу
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни,
MiHicTepcTBa
економiки
Украiни,
MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни
вiд 23 липня
2010 року

l J\b 73619021758
<Про
затвердження
порядкiв
надання платних
IIослуг
державними та

комунальними
навчальними
закладами)),
зареестроваЕого
в MiHicTepcTBi
юстицii Украiни
30 листопада
2010 року
заNs 1196/18491

У ЗО (у разi
наявностi)
встановлено
перелiк платних
ocBiTHix та iнших
послуг iз
зазначенням часу,

мiсця, способу та
порядку надання
кожноi з послуг,

розрахунку iх
BapTocTi та особи,

l вiдповiдальноi за iх

3.t8.3

Абзац перший
частини другоi
cTaTTi22
ЗУ N9 651-XIV

у Зо медичне
обслуговування
здобувачiв освiти
забезшечують
медичнi
праuiвники, якi
входять до штату
ЗО або вiдповiдних
закладiв охорони



Абзац перший
пункту 20

Порядку
органiзачii
харчування дiтей

у навчальних та

оздоровчих
закладах,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
охорони
здоров'я
Украiни,
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 01 червня
2005 року
Ns2421329,
заресстрованого
в MiHicTepcTBi
юстицii Укратни
15 червня
2005 року
за ]ф бб1l10941
(далi - Порядок
органiзачii

l харчування дiтей

у навчальних та

оздоровчих

у Зо наказом
керiвника
призначено особу,
вiдповiда.пьну за

органiзачiю
харчування дiтей

3.20.t

Дбзац другий
пункту 20
Порядку
органiзачii
харчування дiтей

у навчаJIьних та

оздоровчих

У Зо особа,
вiдповiдальна за

органiзаuiю
харчування
здобувачiв освiти,
виконус своТ

обов'язки

BHicTb викqрцýIзццд п
Частина перша
cTaTTi 45

зу Jt 651-XIv
У ЗО (державному i
комунальному)
штатний розпис
затверджено
керiвником цього

Частина третя
cTaTTi 45
ЗУ N9 651-XIV

в
с
н

У приватному,
корпоративному
ЗО штатний розпис
встановлено
засновником(qмд
У ЗО тарифiкаuiйнi



Iнструкцii про
порядок
обчислення
заробiтноi плати

працiвникiв
освiти,
затвердженоi
Еаказом
MiHicTepcTBa
освiти УкраТни
вiд 15 квiтня
1993 року
Ns 102,
заресстрованоi в

MiHicTepcTBi..
| юстицtt Украlни
27 травня
1993 року
за Jф 56

встановлено1

форми затверджено
за погодженням rз

профспiлковим
KoMiTeToM закладу

Частина перша
cTaTTi24
ЗУ N9 651-XIV

У ЗО на посадах
педагогiчних
праuiвникiв
працюють особи з

високими
моральними
якостями, якi мають
вiдповiлну
|педагогiчну ocBiTy
таJабо професiйну
ква,чiфiкачiю
педагогiчного
працiвника,
lна:rежний piBeHb

професiйноi
пiдготовки,забезпеч

ують
результативнlсть та

якlсть свос1 lItдпункт э

пункту 5

Положення про
науковий лiцей
та науковий
лiцей-
iнтернат,затверд
женого
постановою
Кабiнету
MiHicTpiB
Украiни
вtд22 травня
2019 року N9 4З8
(далi -
положення

У ЗО заJIучено до
керiвництва участю
учнiв у науковiй,
навчаJIьно-

дослiдницькiй,
дослiдницько-
експериментальнiй,
конструкторськiй,
винахiдницькiй,
пошуковiй
дiяльностi не менше

двох педагогiчних
працiвникiв таlабо

наукових чи
начково-
педагогrчних



науковий лiцей
та науковий
лiцей-iнтернат)

працiвникiв (лля

яких науковий лiцей

або науковий лiцей-
iHTepHaT не с

основним мiсцем

роботи), якi мають
досвiд пiдготовки до

участi учнiв у IV
етапi
всечкоаiнських
учнlвських олlмпlад
з базових предметiв,
III етапi
Всеукраiнського
конкурсу-захисту
науково-
дослiдницьких робiт
ччнiв - членiв Ма_lrоТ, ,--
академr1 наук,
мiжнародних

Пiдпункт 4
пункту 5

Положення про
науковий лiцей
та науковий
лiцей-iнтернат

у Зо освiтнiй
процес здiйснюють
особи, якi мають
науковий ступiнь,
вченi звання або

почеснi звання
<народний>,
((заслужений> (не
менше нiж 5

lвiдсоткiв
навчaIльного
навантаження учнlв

Абзац третiй
частини другоI
cTaTTi 54
ЗУ N9 2145-VIII

виконують освlтню
програму для
досягнення
здобувачами освiти
передбачених нею

результатiв
навчання

Абзац четвертий
частини другоТ
cTaTTi 54
зу Jф 2145-VIII

сприяють розвитку
здiбностей
здобувачiв освiти,
формуванню
навичок здорового
способу життя,

дбають про iхнс

фiзичне i психiчне

4.7.2

дотримуються
академiчноТ

27

4.6 в
с
н

I

х х х -xl><4.7 У ЗО педагогiчнi
поапiвники: х

+
4.,7.| в

с
н

+

,

в
с
н

+ Абзац п'ятий ,/
частини друr9{
cTaTTi 54 -/

4;7.з в
с
н
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зу N 2145-VIII
забезпечують ii
дотримання
здобувачами освiти
в ocBiTHboмy процесi
та науковiй
,лiяльностi

+ Абзац шостий
частини другоТ
cTaTTi 54
ЗУ N9 2145-YЦI__

4.7.4 дотримуються
педагогiчноi етики

в
с
н

+ дбзац сьомий
частини другоi
cTaTTi 54
ЗУ N9 2145-VIII

4;7,5 поважають гlднlсть,
права, свободи i
законнi iнтереси Bcix

учасникiв освiтнього
процесу

в
с
н

+ Абзац
дванадцятий
частини лругоi
cTaTTi 54
зу ]ф 2145-чшI

2

4.7.6 з

з

аХИЩаЮТЬ 
l

добувачiв освiти 
l

tiд час освiтнього 
l

lроцесу вiд будь- 
l

rких форм 
l

Рiзичного та 
l

lсихiчного l

{асильства,
Iриниження честi та
"iдностi,

цискримiнацiТ за

5удь-якою ознакою,
пропаганди та
агiтацiТ, що
завдають шкоди
здоров'ю здобувача
освiти, запобiгають
вживанню ними та

iншими особами на
територii закладiв
освiти алкогольних
напоiв, наркотичних
засобiв, iншим
шкiдливим звичкам

в
с
н

+ Абзац
тринадцятий
частини другоi
cTaTTi 54
ЗУ N9 2145-VШI

4.1.7 додержуються
установчих
документiв та
правил
внутрiшнього
|розпорялку закладу

|освiти, виконують
l свот посадовi
l обо"""rп"

в
с
н

+

]

ll

Абзац
чотирнадцятий
частини другоi
cTaTTi 54 /
зу ]ф 2|45-yIy2

4;7.8 повiдомляють
керiвництво закладу

освiти про факти
булiнгу (чькування)
здобувачiв освiти,
педагогiчни>(._

в
с
н



Еауково-
педагогiчних,
наукових
працiвникiв, iнших
осiб, якi
заJIучаються до
освiтнього процесу,
свiдком якого вони

були особисто або

iнформаuiю про якi
отримали вiд iнших
осiб, вживають
невiдкладних
заходiв для
припинення булiнгу

Абзац третiй
пункту 13

роздiлу II

Положення про
психологiчну
службу у системi
освiти Украiни,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
ьiд22 травня
2018 року
]ф 509,
зареестрованого
в MiHicTepcTBi
юстицiI Украiни
З1 липня
2018 року
за Jф 885/З2337

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

Абзац перший
частини другоi
cTaTTi 25

ЗУ N9 651-ХN

у Зо педагогiчне
навантаження
вчителя обсягом
менше тарифноi
ставки
встановлюсться
тiльки за його
письмовою

Пункт 1.7

розлiлу I

Типового
IIоложення про

атестацiю
педагогiчних

Атестацiя кожного
педагогiчного
працiвника
проводиться у
визначенi строки



працiвникiв,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 06 жовтня
2010 року
Jф 930,
заресстрованого
в MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни

1 14 грудня
2010 року
заNs 1255/18550
(далi - Типове
положення про

атестацiю
педагогiчних
поацiвникiв'
Пункт 2.1

роздiлу II

Типового
положення про

атестацiю
педагогiчних
працiвникiв

У ЗО створюсться
атестацiйна KoMiciT

I рiвня щороку до
20 вересня

Абзац перший
пункry 3.2

розлiлу III
Типового
положення про

атестацiю
педагогiчних
прашiвникiв

У ЗО до 20 жовтня
атестацiйна комiсiя
затверджус списки
педагогiчних
працiвникiв, якi
атестуються, графiк

роботи атестацiйноi
KoMicii, приймае

рiшення щодо
перенесення строку
черговоТ атестацii

4.10.з

дбзац третiй
пункту 3.2

розлiлу III
Типового
положення про
атестацiю
педагогiчних
працiвникiв

У ЗО працiвники,
що атестуються,
ознайомленi з

графiком
проведення
атестацii пiд пiдпис

Пункт З.3

роздiлу III
Типового
положення про
атестацiю
педагогiчних

у Зо атестацiйна
комiсiя вiдповiдно
до затвердженого
графiка роботи до
15 березня вивчае

педагогiчну
дiяльнiсть осiб, якi



Абзац перший
пункту 3.11

роздiлу III
Типового
положення про
атестацiю
педагогiчних
працiвникiв

У ЗО засiдання
атестацiйноi KoMiciT

оформлено
протоколом, який
пiдписують yci
присутнi на
засiданнi члени
атестацiйноi koMicii

4.10.6

Абзац перший
пункry З.15

роздiлу III
Типового
положення про
атестацiю
педагогiчних
працiвникiв

У ЗО рiшення
атестацiйноi KoMicii
повiдомляеться
педагогiчному
прачiвнику одразу
пiсля if засiдання
пiд пiдпис

Абзац другий
пункту 3.15

розлiлу III
Типового
положення про
атестацiю
педагогiчних
прачiвникiв

у Зо на кожного
педагогiчного
прачiвника, який
атестуеться,
оформлено
атестацiйний лист у
двох примiрниках,
один з яких
зберiгаеться в
особовiй справi
педагогiчного
працiвника, iншиЙ -
не пiзнiше трьох

днiв пiсля атестацii
видаеться йому пiд

4.10.8

зчб"rrr".r"ння розвитку та ефективнiсть використання
та навчально-методцlц9iý4]ц_

матерiально-технiчноi

Пiдпункт 5

пункту 5

Положення про
науковий лiцей
та науковий
лiцей-iнтернат

ЗО мас власну
таlабо орендовану
матерiально-
технiчну базу лля
провадження
науковоТ,
навча,цьно-
дослiдницькоi,
дослiдницько-
експериментальноi,
конструкторськоi,
винахiдницькоТ,
пошуковоТ
дiяльностi згiдно з

угодою щодо
користування

лабораторiй



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

Абзаци перший,

другий пункту 3

Типового
перелiку засобiв
навчання та
обладнання
навчального i
загального
призначення для
кабiнетiв
природничо-
математичних
предметiв
загаJIьноосвiтнiх
навчаJIьних

l закладlв,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
в\д22 червня
2016 року
N9 704,
зареестрованого
в MiHicTepcTBi
юстицii Украiни
28 липня 2016

року
за Ns 1050/29180

оснащення Зо
вiдповiдас вимогам

державних ocBiTHix
стандартiв

iння закладом загальноl

Керiвник ЗО:
Дбзац другий
частини третьоТ

cTaTTi 26
зу Jt 2145-VIII

в
с
н

органiзовуе
дiяльнiсть ЗО

Абзац четвертий
частини TpeTboi

cTaTTi 26
ЗУ N9 2145-VIII

призначас на
посаду та звiльняс з

посади працiвникiв,
визначас iх
функчiональнi

Пiдпункт 4
пункту 1 розлiлу
IV Положення
про органiзацiю

роботи з

затверджус
посадовi iнструкuii
керiвникiв
структурних
пiдроздiлiв,

lвникlв з
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обов'язковим
блоком питань з

охорони працi,
безпеки
життсдiяльностi

безпеки
життедiяльностi

учасникiв
освiтнього
процесу в

установах i
закJIадах освiти,
затвердженого
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
УкраТни
вiд26 грудня
2017 року
Jt 16б9,
зареестрованого
в
Мiнiстерствiюст
ицii Украiни
23 сiчня 2018
року
заNs 100/З1552
(далi -
Положення про
органiзацiю

роботи з
охорони працi та
безпеки
життсдiяльностi)

2

6.1.4 не дозволяс
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
навчiIльного року, а
також перiодично
протягом
навчального року
оцiнюе технiчний
стан обладнання та
устаткування
навч€lльних
примiщень ЗО

в
с
н

+ Пiдпункт 5

пункту 1

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

6.1.6 органiзовуе
проведення
обов'язкових
попереднiх та
перiодичних
медичних оглядiв

в
с
н

+ Пiдпункт 19
пункту 1 роздiлу
IV Положення
про органiзацiю

-,/роооти " .,/z
охорони прыу(,.{а

а;?
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працiвникiв ЗО безпеки
життедiяльностi

6.1.] вiдсторонюе вiд
роботи
працiвникiв, якi не
пройшли в

установлений
TepMiH медичнi
огляди, та не
доlrускае до роботи
працiвникiв, яким
за медичним
висновком така

робота
протипокi}зана за
станом здоров'я

в
с
н

+ Пункт З.6

роздiлу III
Порядку
проведення
медичних
оглядiв
працiвникiв
певних
категорiй,
затвердженого
HaKitЗoM

MiHicTepcTBa
охорони
здоров'я
УкраТни
вiд21 травня
2007 року
J\ъ 246,
зареестрованого
в MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи
2З лиrпя
2007 року
за J\Ъ 846/14113

б.1.8 не дозволяе
виконання робiт,
якi негативно
впливають на
здобувачiв освiти i
працiвникiв ЗО та
стан довкiлля

в
с
н

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

6.1.9 у разi настання
нещасного випадку
пiд час освiтнього
процесу вживае
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 II
Положення про
порядок
розслiдування
нещасних
випадкiв, що
ста-пися iз
здобувачами
освiти пiд час ././
освlтнього ,/,/
ПDоцесY" ,/

-д
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затвердженого
нак€}зом

MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 16 травня
2019 року
J\ъ 659,
заресстрованого
в MiHicTepcTBi
юстицii Украiни
l3 червня
2019 року
за J\b б12133583

6.1 .10 забезпечуе
контроль за
правильнiстю
нагородження
золотою медаJIлю
кза високi
досягнення у
навчаннi>> та
срiбною медаJIлю
<За досягнення у
навчаннi>

в
с
н

+ Роздiл IV
Положення про
золоту медаJть

кза високi
досягнення у
навчаннi> та
срiбну медЕrль
<<За досягнення у
навчаннi>

6.1 .1 1 здiйснюе контроль
за виконанням
ocBiTHix програм

в
с
н

+ Абзац п'ятий
частини третьоТ
статтi26
зу J\ъ 2145-VIII

6.1.|2 забезпечуе
функцiонування
внутрiшньоi
системи
забезпечення якостi
освiти

в
с
н

+ Абзац шостий
частини третьоi
cTaTTi26
зу J\ъ 2l45-VIII

6.1 .13 забезпечуе
створення у ЗО
безпечного
освiтнього
середовища,
вiльного вiд
насильства та
булiнгу
(цькчвання)

в
с
н

+ Абзац десятий
частини TpeTboi
cTaTTi 26
зу J& 2145-VIII

6.1.|4 затверджуе та
оприлюднюс план
заходiв,
спрямованих на
запобiгання та
протидiю булiнry
(цькуванню) в Зо

в
с
н

+ Абзац
одинадцятий
частини TpeTboi
стжтi26
зу Js 2145-VIII

-.7z

/
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6.1.15 розглядае заjIви про
випадки булiнгу
(чькування)
здобувачiв освiти,
ixHix батькiв,
законних
представникiв,
iнших осiб та видас

рiшення про
проведення

розслiдування;
скликае засiдання
KoMiciT з розгляду
випадкiв булiнгу
(чькування) для
прийняття рiшення
за результатами
tIроведеного
розслiдування та
вживае вiдповiдних
заходiв реагування

в
с
н

+ Абзац
дванадцятий
частини третьоi
oTaTTi 26
ЗУ Ns 2145-VПI

/

6.1.1б забезпечуе
виконання заходiв
для надання
соцiальних та
психолого-
педагогiчних
послуг здобувачам
освiти, якi вчинили
булiнг, стали його
свiдками або
постраждали вiд
булiнгу
(цькування)

в
с
н

+ Абзац
тринадцятий
частини третьоi
cTaTTi 26
зу Jt 2145-VIII

6.|.|7 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 26
зу Jф 2145-VIII

6.1.18 органiзовуе
звiтування з питань
профiлактики
травматизму,
виконання заходiв
роздiлу з охорони
працi, безпеки
життедiяльностi
колективного
договору, видас
накази.

в
с
н

+ Пiдпункт 9
пункту 1

роздiлу IV
Положення про
органiзацiю
роботи з

охорони праui та
безпеки
життедiяльностi

/
'-э.

a



розпорядження з

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

Абзац другий
частини лругоТ
cTaTTi 39
ЗУ Na 65I-XIV

У ЗО рiшення
педагогiчноi ради
вводяться в дiю
рiшеннями
керiвника

Абзац
п'ятнадцятий
частини другоi
cTaTTi 39
зу Jф 651-хIv

плануе роботу ЗО в
с
н

Абзац четвертий
частини другоi
cTaTTi 39
зу J\ъ 651-хIV

схваJтюс освiтню(i)
програму(и) ЗО та
оцiнюе
результативнiсть iT

х) виконання

в
с
н

Абзац п'ятий
частини лругоТ
cTaTTi З9
зу J\ъ 651-хIV

6,4.з формуе систему та
затверджус
процедури
внутрiшнього
забезпечення якостi
освiти, включаючи
систему та
механiзми
забезпечення
академiчноi

Абзац шостий
частини другоi
cTaTTi 39
зу Jю б5l -хIv

розглядае питання
щодо
вдоскон€rлення i
методичного
забезпечення
освiтнього п

Абзац сьомий
частини лругоi
cTaTTi 39
ЗУ Ns 65l-ХIV

6,4.5 приима€ рlшення
щодо переведення

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

успiхи у навчаннi

Абзац восьмий
частини другоТ
cTaTTi 39
зу J\ъ 651-XIv
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6.4.6 обговорюс питання
пiдвищення
ква,чiфiкачii
педагогiчних
працiвникiв,
розвитку iхньоi
творчоi iнiцiативи,
визначас заходи
щодо пiдвищення
ква_lriфiкацii
педагогiчних
працiвникiв,
затверджуе
щорiчний план
пiдвищення
квалiфiкацii
педагогiчних
працiвникiв

в
с

+ Абзац дев'ятий
частини другоi
cTaTTi 39
ЗУ Ns 65l-ХIV

6.4.7 розглядас питання
впровадження в
освiтнiй процес
найкращого
педагогiчного
досвiду та
iнновацiй, участi в

дослiдницькiй,
експериментальнiй,
iнновацiйнiй
дiяльностi,
спiвпрацi з iншими
ЗО, науковими

установами,
фiзичними та
юридичними
особами, якi
сприяють розвитку
освiти

в
с

+ Абзац десятий
частини другоi
cTaTTi 39
зу Js 65l-xIV

6.4.8 ухвалюс рiшення
щодо вiдзначення,
морального та
матерiального
заохочення учнiв
(вихованцiв),
працiвникiв ЗО та
iнших учасникiв
освiтнього процесу

в
с
н

+ Абзац
одинадцятий
частини другоi
cTaTTi 39
зу J$ 651-XIv

6.4.9 розглядае питання
щодо
вiдповiдальностi
учнiв (вихованцiв),
працiвникiв ЗО та
iнших учасникiв
освiтнього процесу
за невиконання

в
с
н

+ Абзац
дванадцятий
частини другоi
cTaTTi З9
зу J\b б5l-хIV

/-д
/



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

в
с
н

Абзац другий
частини другоi
cTaTTi 30
зу J\ъ 2145-VпI

лiцензiю на
провадження
ocBiTHboТ дiяльностi

в
с
н

Абзац третiй
частини другоТ
cTaTTi З0
зу J\ъ 2145-чпI

б.5.3 Освiтня(i)
програма(и), що
реалiзуеться(ються)
в ЗО, та перелiк
ocBiTHix
компонентiв,
передбачених
вiдповiдною
освiтньою
програмою

Абзац сьомий
частини лругоi
cTaTTi 30
зу J\ъ 2145-VпI

територiя
обслуговування,
закрiплена за ЗО
його засновником

в
с
н

Абзац восьмий
частини другоТ
cTaTTi 30
зу Jф 2145_VIII

мова(и) освiтнього
процесу

Абзац десятий
частини другоi
cTaTTi 30
зу J\ъ 2l45-VIII

рlчнии звlт про
дiяльнiсть ЗО

в
с
н

Абзац
шiстнадцятий
частини другоi
cTaTTi 30
зу Jt 2145-чпI

правила прийому
до ЗО

в
с
н

Абзац
сiмнадцятий
частини лругоi
cTaTTi 30
зу J\ъ 2145-чпI

умови доступностi
ЗО для навчання
осiб з особливими
освiтнiми

в
с
н

Абзац
вiсiмнадцятий
частини другоТ
cTaTTi 30
зу Jю 2145-чпI
Абзац
дев'ятнадцятий
частини другоi
cTaTTi 30
зу Jф 2|45-

розмiр плати за
навчання
здобувачiв освiти
(для приватних та

поративних Зо

в
с
н
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публiчнi кошти
6.6 Ведення дiловоi

документачii у ЗО
х х х х х

6.6.1 У ЗО органiзовано
дiловодство
вiдповiдно до
iнструкцii,
розробленоi на
пiдставi Iнструкцii з

дiловодства у
закладах зага,тьноi
середньоi освiти

в
с
н

+ Пункт 3 роздiлу
I Iнструкцii з

дiловодства у
закладах
загальноi
середньоi освiти,
затвердженоi
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 25 червня
2018 року
J\ъ 676,
заре€строваноi в
MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни
1 1 вересня
2018 року
за Jф 1028/з2480
(далi -
Iнструкцiя з

дiловодства)
6.6.2 У ЗО номенклатура

справ H{UIBHa

в
с
н

+ Пункт 1 роздiлу
V Iнструкцii з

дiловодства

* Заповнюе керiвник суб'скта господарювання або уповноважена ним особа у
добровiльному порядку шляхом присвосння кожному з питань вiд 1 до 4 балiв, де 4
позначае питання щодо вимоги законодавства, дотримання якот ма€ 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.



42

II. пЕрЕлIк
нормативно-праВових aKTiB, вiдповiдно до яких складено перелiк питань щодо

проведення заходу державного нагляду (контролю)

J\ъ

з/л

мативно-правовий акт !ата i номер
державноi
ресстрацii
нормативно-
правового акта
у Мiн'юстi

Назва дата i Etoмep

1 2 a
J 4

Закони У lни
l Закон УкраiЪи <Про загirльну середню ocBiTy> вiд 13 травня l9!)9 року

J,,лъ 651-XIV

2 Закон УкраТни <Про ocBiTy> вiд 05 вересня 2(|17 року
Jф 2145-VIII

Постанови Кабiнеry MiH icTpiB Украiни,
l Про затверлження Положення про заклад

спецiалiзованоТ освiти спортивного профiлю iз
специфiчними умовами навчання

вiд 05 листопада l999 року
лъ 206l

2
Про затверлженнrt Положення про вiйськовий
(вiйськово-морський) лiцей

вiд l7 липня 200.3 року
Ns 1087

э Про затверлженнrl перелiку IuIатних послуг, якi
можуть надаватися закJIадами освiти, iншими
установами та закладами системи освiти, що
належать до державноТ i комуна,,tьноI форми
власностi

вiд 27 серпня 20l0 року Jr{Ъ 796

4 Про затвердженнrI .Щержавного стандарту
початковоi загальноi освiти

вiд 20 квiтня 20l l року J\Ъ 462

5 Про затверлженнr| Порядку органiзаuii
iнклюзивного навчання ч загальноосвiтнiх
навч€lльних закJ]адах

вiд l5 серпня 20l l року М 872

6 Про затвердженIш ,Щержавного стандарry базовоТ i
повноi загальноi середньоТ освiти

вiд 23 листопада 201 1 року
Ns 1392

7 Про затверджецня Порядку ведення облiку лiтей
дошкiльного, шкiльного BiKy та учнiв

вiд 13 вересня 2017 року
Jф 684

8 Про затверлження,Щержавного стандарту
початковот освiти

вiд 2l лютого 20J 8 року
Ns 87

9 Про затверлженнrI Положення про санаторну
школу

вiд 2l листопала ,2018 року
Jю 1026

l0 Про затверлження Положення про спецiальну
школу та Положення про навчilльно-
реабiлiтацiйний центр

вiд 06 березня 20 l9 року
N9 22l

ll Про затвердження Положення про науковий лiцей
та науковий лiцей-iнтернат

вiд 22 травня 20ll) року Jt 438

навчоi влади iУкраihи
l Про затвердженнrI Iнструкцii про порядок

обчислення заробiтноi гlllати працiвникiв освiти
Наказ MiHicTepcT]Ba освiти
Украiни вiд l5 квiтня l993
року JФ 102

llilT#,y

fu
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l 2 J 4
2 Про затверлження Положення про похвальний

лист (За високi досягненнJI у навчаннi) та
похв€rльну грамоту <за особливi досягнення у
вивченнi окремих предметiв))

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраТни вiд 1 1 грулня
2000 року Л! 579

l9 грулня
2000 рокуза
Ns92З/5144

J Про затверлження Нормативiв наповнюваностi
фуп дошкiльних навччL,Iьних закладiв (ясел-
садкiв) компенсуючого типу, класiв спецiальних
загальноосвiтнiх шкiл (шкiл-iнтернатiв), груп
подовженого дня i виховних груп
загальноосвiтнiх навчальних закладiв ycix типiв
та Порядку подiлу класiв на групи при вивченнi
окремих предметiв у загaLльноосвiтнiх навчальних
закJIадах

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вiд 20 лютого
2002 року ]ф 128i

06 березня
2002 року за
Ns 229/65l'7

4 Про затверлження Порядку органiзачiТ
харчуваннJI дiтей у навч€Iльних та оздоровчих
закJIадах

Наказ MiHicTepc,tBa освiти i
науки Украiни, I\zIiHicTepcTBa
охорони здоров':я вiд 0l червня
2005 року Nр242lЗ29

15 червня
2005 року за
лъ 66ll1094l

5 Про затвердженнrI Порядку проведення медичних
оглядiв працiвникiв певних категорiй

Наказ MiHicTepcTBa охорони
здоров'я Укратни вiд 2l травня
2007 року ЛЪ 246

2З липня 2007 року
за Ns 846/141 l3

6 Про затверлженrш порядкiв надання платних
послуг державними та комунiL,Iьними
навч€Iльними закладами

Наказ MiHicTepc,]:Ba освiти i
науки УкраiЪи, N{iHicTepcTBa
економiки Украiни,
MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраТни вiд 23 липня2010
року }& 7Збl902l1l58

з0 листопада
2010 рокуза
Jю l 196/l849l

,7 Про затверлження Типового положення про
атестацiю педагогiчних працiвникiв

Наказ MiHicTepcl,Ba освiти i
науки УкраТни вi,ц 06 жовтня
2010 року ЛЪ 9з0

l4 грулня
20l0 рокуза
}{ь l255ll8550

8 Про затверлження Положення про спецiальнi
кJIаси для навчання дiтей з особливими освiтнiми
потребами у загarльноосвiтнiх навчал ьних
закJIадах

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вi,ц 09 грудня
2010 року JЮ 1224

29 грулня
20l0 рокуза
J\ъ l412ll8707

9 Про затверлження Положення про дистанцiйне
навчання

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни Bi,1 25 квiтня
20l3 року J\b 466

30 квiтня
20l3 рокуза
Ns'70З/2З2З5

l0 Про затвердження Положення про золоту медiшь
кЗа високi досягнення у навчаннi> та срiбну
медzшь кза досягнення ч навчаннi>

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни Bi,,l l7 березня
20 l 5 року Jф З06

3 1 березня
20l5 рокуза
Ns З54/26'799

ll Про затвердження Порядку переведення учнiв
(вихованчiв) закладу загальноi середньот освiти
до наступного класу

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вiл 14 лип}ul
20l5 року N9 762

З0 липня 20l5 року
за Ns 924/27З69

l2 Про затверлження Типового перелiку засобiв
навчаннrI та обладнання навчiцьного i загального
призначення для кабiнетiв природниtIо-
математшIних предметiв загальноосвiтнiх
навч€tльних закладiв

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вiлц22 червня
2016 року J\Ъ 704

28 липня 2016 року
заJф 1050/29180

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

Наказ MiHicTepcT]]a освiти i

науки УкраТни вiдt 26 грудня
2017 року ЛЪ l669

2З сiчня 2018 року
за]ф l00/3l552

14 Про затверлженнJI Порядку зарахування,
вiдрахування та переведення учнiв до державних
та комун€lльних закладiв освiти для здобуття
повноi загальноТ середньоТ освiти

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраiЪи вiд.16
квiтня20l8 року }Гч 367

05 травня 2018

року за
Ns 5б41320 lб

l5 Про затверлження Положення про психологiчну
службу у системi освiти Украiни

Наказ Мiнiстерст]за освiти i
науки УкраТни Bitt22 травня
20l8poKyM509

3 l липня
20 1 8 рокуза
м 885/з23з7

,,
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1 2 з 4
16 Про затверлженнrI Порядку створення груп

пOдOвженого дня у державних i комунilльних
закJIадах загtulьнот середньоi освiти

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вlд 25 червIUI
20l8 року ЛЪ 67;'

24 липня 20l8 року
заNs 865/32317

\7 Про затверлження Iнструкцii з дiловодства у
закJIадах запшьноi середньот освiти

Наказ MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраiЪи вiд 25 червнrI
2018 року ЛЬ 676;

l l вересня
2018 рокуза
лъ 1028/з2480

18 Про затверлження Порядку зарахування осiб з
особливими освiтнiми потребами до спецiальних
закладiв освiти, iх вiдрахування, переведення до
iншого закJIаду освiти

Наказ Мiнiстерс,гва освiти i
науки Украiни вiд 0l серпня
2018рокуМ8Зl

lб серпня
20l8 року за
Ns 45/З2З9'7

l9 Про затверлження Порядку проведення державноТ
пiдсумковот атестацiт

Наказ Мiнiстерс,гва освiти i
науки Украiни вiд 07 грудня
2018 року Jt 1з69

02 сiчня 20l9 року
за Ns 8/32979

20 Про затверлження Положення лро iнституцiйну
форrу злобуття загальноТ середньоi освiти

Наказ Мiнiстерс,гва освiти i
науки УкраТни вiд2З квiтня
20l9 лъ 536

22 травня
2019 рокуза
лэ 54713з5l8

21 Про внесення змiн до наказу MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраТни вiд |2 сiчня 20 l б року JtlЪ 8

Наказ Мiнiстерс:гва освiти i
науки УкраiЪи вiд l0 липня
20l9 року J\Ъ 955

02 серпня
20l9 року за
]ф 852/зз823

22 Про затвердженнrI Положення про порядок
розслiдування нещасних випадкiв, що сталися iз
здобувачами освiти пiд час освiтнього процесу

Наказ MiHicTepc,]]Ba освiти i
науки УкраТни вiд lб травня
20l9 рокуJф 659

13 червня 2019 року
за Ns б 12133583
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пI. опис
виявлених порушень вимог з|аконодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:
П вiдсутнiсть порушень вимог законодавства;
* наявнiсть порушень вимог законодавства.

опис негативних
наслiдцкiв, що наст€uIи
в результатi
порушення вимог
законодавства (за
наявностi)

Абзац другий
частини першоi
cTaTTi 8 Закону
УкраТни кПро
загальну
середню ocBiTy>
(далi-ЗУ J\b 65 i -
хIv)

Частина перша
cTaTTi 14 ЗУ
J\lъ 651-жV

Вимоги
законодавства,

якi було
порушено, iз
з€вначенням
вiдповiдних

статей (частин,
пунктiв, абзацiв

тощо)

Опис фактичних
обставин та

вiдповiдних доказiв
(письмових, речових,

електронних або
iнших), що

пiдтверджують
наявнiсть порушення
вимог законодавства

ризик настання
FIегативних наслiдкiв
вiд провадження
господарськоТ
дiяльностi
(зазначаеться згiдно з

формою визначення
ризикiв настання
негативних наслiдкiв
вiд провадження
господарськоi
дlяльност1

У закладi освiти
вiдсутня лiцензiя на
провадження ocBiTHboi
дiяльностi на певномч
piBHi загальноТ
середньоТ освiти

на MoNteHT перевiрки
не вiдбулися

Подiя 2.1 Вiдсутнiсть
органiзацiйно-
правових засад
дiяльностi у сферi
загальноi середньоi
освiти
Негативний наслiдок
2.1
Моральна шкод4
заподiяна здобувачевi
освiти у сферi
загальноi середньоi
освiти

Подiя 3.1 Вiдсутнiсть
органiзацiйно-
правових засад
дiяльностi у сферi
загальноi середньоi
освiти
Негативний наслiдок
3.1
Збитки, завданi
здобувачевi загальноТ

у Зо наповнюванiсть
окремих класiв, а саме
1-А, Б, В;2-Б; 3-А, Г;
4-А, В; 5-А, Б; б-Б;7-А
перевищу€ 30 учнiв

на момент перевiрки
не вiдб5,лися

Подiя2.2
незабезпечення
належного

формування закладом
загальноi середньоТ
освiти контингенту
здобувачiв освiти

Негативний наслiдок
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2.2 Моральна шкода,
заподiяна особi
внаслiдок порушення
iT права на отримання
загальноi середньоТ
освiти

Подiя 3.2
незабезпечення
належного

формування закладом
загальноi середньоi
освiти контингенту
здобувачiв освiти
Негативний наслiдок
3.2 Збитки, завданi
особi внаслiдок
порушення права на
отримання загальноТ
середньоi освiти

Частина друга
cTaTTi 20 Закону
УкраiЪи uПро
ocBiTy> (далi -

зу J\ъ 2l45-VпI)

, В iнклюзивних класах
l ЗО створено умови для
l на"чанн" осiб зl-
l осооливими освlтнlми

| 
потребами вiдпов.iдно

| до lндивlдуальноl
I

l 
програми розвитку, але
оез урахуванням lxНlx
iндивiдуальних потреб
i можливостей.
у 2019-2020
навчiulьному роцi у
двох iнклюзивних
класах (1-В,4-В)
навчаються Здитини з
особливими освiтнiми
потребами. У ЗО
розроблено Положення
про команду
психолого-
педагогiчного
супроводу дiтей з
особливими освiтнiми
потреба"п.rи, що
навчаються в гiмназiт
J\Ъ 107, яке погоджено
на засiданнi
педагогiчноi ради
(протокол J\Гs 8 вiд
10.01.2020) та
затверджено
директором гiмназiТ.
Проте, всупереч
зазначеному

Неотрлrмання якiсних
ocBiTHix послуг у
зв'язкl,з неналежною
органiзlацiею
ocBiTHt,oi дiяльностi

|Полiя2.4
l Незабезпечення
I

| 
закладом..зага,тьн оТ

| середньоl освlти
| належноТ органiзацiТ
I ocBiTHboi дiяльностi

I tо-i _Подiя2,4)

I

' Негативний наслiдок
2.4 Моральна шкода,
заподiяна здобувачевi
загальноi середньоi
освiти внаслiдок
неотримання якiсних 

locBiTHix послуг у l

зв'язку з неналежною 
l

органiзачiею ocBiTHboT 
I

дiяльностi (далi- 
|

негативний наслiдок l2.4) 
I

Подiя 3.4 
lНезабезпечення 
l

закладом загальноi l

середньоi освiти 
l

належноi органiзачiI 
I

ocBiTHboT дiяльностi I

(далi - Полiя 3.4) 
l

негативний наслiдок l3.4 
l

Збитки, завданi 
l

здобувачевi загальноТ J
середньоТ освiти ,//1

*
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Полоlltенl{ю та
Примiрнtlму
пOложеннIо про
команду психолого-
педагогlчного
супроводу
дитини з особливими
освiтнiми потребами в
закладi загальноi
середньоi та
дошкiльноi освiти,
затвердженого наказом
MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вiл
08 06.2018 N9 609,
персонаtJ.Iьний склад
Itоманди супроводу не
затверджений наказом
керiвника закладу
освiти,
Органiзаuiя навI{ання
здобувачiв освiти з

особливими освiтнiми
потребами
здiйснюсться без
врахування Iх
iндивiдуальних
ocBiTHix потреб.
навчальний план

В) складено без 
(4'

урахування нозологii
дliтини. Iнклtозивно-
ресурсним uентром ЛЪ
7 Подiльського району
м, Кисва (висновок про
комплексну
психолого -педагогiчну
оцlнку розвитку
дитини вiд 06.09.2019
N9 332) рекомендовано
навчання за Типовсlю
освiтньою програмою
закладiв загальноi
середньоi сrсвiти з

урахуванням Типовоi
ocBiTHboi програми для
дiтей з

iнтелектуальними
порушеннями;
кореtсц iйтrо-розвиткова
робот,а за програмою
для дiтей з

iнтелектуальними

внаслiдок
неотримання якiQних
ocBiTHix послуг у
зв'язку з неналехtною
органiзачiсю ocBiTHboi
дiяльностi (далi -
негативний наслiдок
?4\



tiорушеннями.
Водночас начальний
план складено за
програмою для дiтей iз
затримкою психiчного
розвитку. OKpiM того,
ЗО до навчального
плану безпiдставно
введено навчальнi
предмети <Iноземна
мова) (2 години на
тихtдень) та
кlнформат,ика> (1

голина на тиlклень).
якi не передбаченi
типовою освiтньою
програмою для дiтей з

iнтелектуальними
порушеннями.
У лtаtв.лtlльнirму плаrti, (4-в)
перелбачено вивчення
навчального предмету
кIнформатика> замiсть
кСходинки до
ir,тформатики>. OKpiM
того, згiдно з

ВИТЯГоМ з

протоколу засiданllя
КиiвськоТ MicbKoT
психолого-медико-
педагогiчнот
консульт,ацiТ вiд
30,08,20l8 Jф 40/3з2
диr,инi рекомендовано
5 годин для
проведення
ксlреltцiйно-

розвиткових занять з

логопедом,
практичним
психологом.
HaToMicTb, у
I]авча-цьному планi
передбачено лише
<розвиток мовлення
(заrтяття з логопедом)>
- 5 годин на тиждень,
якi t-ie проводяться з

дитI.I-Iою, оскiльки у
зо вакансiя вчителя-
логопеда,

1-В) Iпплюзивно-



ресурсним центром М
7 Подiльського району
м. Киева (висновок
про компJIексну
психолого-педагогiчну
оцiнку розвитку
дитини вiд 14,03,2019
J\b 21) рекомендовано
3 години для
проведення
корекчiйно-
розвиткоI]их занять,
Типовою ocBiTHbottl
програмою початковоi
школи для
спецiальних закладiв
загальноi середньоi
освiти для дiтей з
особливими освiтнiми
потребами, 

]

затвердженою наказом
МоН вiд 26.07.20l8
Jф 814, передбачено
кtlрекцi й н о-рсlз витко Bi
заняття з кРозвитку
мовлення )>, кРитмiки>,
<КорекцiТ розвитку),
HaToMicTb навчальним
планом визначено Taki
занriття - крозвитсlк
мовлення. корекцiя
уваги, памятi,
мовленнсвоi
активносt,i та
мислення)l (з в.tителем
логопедом ,2 години
на тиждень) та
кКорекцiя емоцiйно-
вольовоТ сфери> (1
година на тиrкдень).
заняття з вчителем-
логопедом не
проводяться, оскiльки
у ЗО вiдсутнiй
спецiалiст (вакансiя).
I-1авчаrtня в
iнклюзивних класах (1-
В, 4-В) здiйснюсr.ься з
I{едо,гриманням вимог
пунктiв 9, 10 Порядку
органiзацii
iнклюзивного
навчання у
загальноосвiтнiх
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навrIальних закладах,
затвердженого
посташовою Кабiнету
MiHcTpiB Украiни вiд
15,08.2011 М 872, а
саме, навчальнi плани
(перелiк навrIальних
предметiв iHBapiaHTHoi
складовоi для

t- i.Ta
перелiк навчаJIьних
предметiв, що вход(ятL
до ксlрекцiйно-

розвиткових заlIять,
ДЛя Bcix y,lHiB) не
вiдповiдають Типовим
ocBiTHiM програмам,
якi зат,вердлсенi
MiHicTepcTBoM освi,rи i
науки УкраiЪи

3.10.2 Абзац перший
пункту 6

Порядку
створення груп
подовженого
дня;
пункт 7

додатка 1 до
наказу
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 20 лIотого
2002 року JVb 128

ЗО перевищено
нормативи
наповнюваностi
окремих груп
подовженого дня, а
caмe:l -А,Б,В;
2-Б,В; З-Б, Г; 4-А, В
класiв

Неотрlимання якiсних
ocBiTrrix послуг у
зв'язку з неналежною
орган iзачiск;
ocBiTbtboi дiяльностi

Подiя2,4l
негативFIий наслiдок
2,4

Подiя З.4/
негативний наслiдок
з.4

з,12 Полоrкення про
iндивiдуальну

форму здобуття
загальноi
серелньоI
освiти,
затверд}кене
наказом
MiHicTepcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 12 сiчня
201б року .lФ 8,
заресстроване R

MiHicTepcTBi
юстицiТ
Украiни
03 лютого
2016 року

у Зо iндивiдуальна
форма здобуття
загальноi серелньоi
освir,и (екстернатна

форма (екстернат),
педагgрiчцц;
патронаж)
здiйснюсться з

порушеrIням вимог
Поло>кення пр(,)

iндивiдуальну форму
здобуr-гя загальноi
середньоi освiти.
Усупереч зазначеному
положенню
iндивiдуальнi
навчальнi плани- (4-

Неотримання якiсних
ocBiTHix послуг у
зв'язк,у з неналежною
органiзацiсю
ocBiTHboT дiяльностi

Подiя2,4l
негативний наслiдок
2,4

Подiя 3.4/
негативний наслiдок
з.4



за.}ф 184128з14
(у редакtrii
наказу
MiHic,repcTBa
освiти i науки
Украiни
вiд 10 липня
2019 року
Ns 955)

(3-г),
t (l-Б),

(2-А)
мiстять лише по
чотири навчальних
прелмеIа: <Украiнська
мова) (4години на
тиждень), кАнглiйська
мова)) (2 гtlдини на
тиждень),
<Математика>(Згодини
на т,иlкдень),
кПриролознавство> (1

година на тиждень)
або <<Я дослiдtжую
cBiT> (l година на
тиждень).
виконання
iндивiдуального
навчального плану та

результати оцiнlовання
навчальних досягнень
злобувачiв освiти
фiксуються як в
окремих журнаJIах, так
i в Класних журналах.

учениця 4-а класу з

1,5, 1 0.20 1 9 перевелеrlа
на iндивiдуальну
форму здобуття освiти
(педагогiчний
патронахс), наказ вiд
l 1.10.2019 Jф 410,
однак вчителем
Завалiй о.В,
22.||.2019 здiйснено
оцiнrовання в

Класному журналi 4-А
класу (на cTopiHui
навIIального предмету
KYKparTHcbKa мова> - 10

балiв) та в Журналi
облiку занять з учнями
початковоi школи, якi
навчаються за
iнливiлуальною
tРормilю (10 балiв).
вчитель iноземноi
мови Папirtа А.о,
I]иOтавила оцiнки в

Класн<lму журналi 4-А
к,пilс\i (20. 1 1.20l 9 рокУ
- 10 балiв: 21 .0|.2020 -
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10 балiв).

,
учень 5-А K.racy, з
04.11.20l9
переведений на
iНдивiдуальну 

форму,}доЬут,],я освiти
(педагогiчний
патронахс), наказ вiд
28, l 0,2019 JФ l90-p,
однак вчителем
математики
Китаевою о.о.
06.12.2019 здiйснено
оцiнювання в
Класrrому х<урналi 5-А
класу (l0 балiв) та
вчителем Кореневою
Н,П, в Журrrалi
1ндивlдуального
навLIання (10 балiв).
Вчит,ель фiзичноi
культури Прокопенко
О,С. виставила оцiнки
в Клltсному llсурналi 5-
д клас1, (2I .0 L2020 -|О
балiв),

,

учениця 8-д класу, з
02.09,2О 1 9 перевЙена
на iндивiдуальну
t|topMy здобутгя освiти
(педагогiчrtий
паrронаж), наказ вiд
02,09,2019 J\lb з4б.
однак з окремих
навчi]льних предметiв
оцlнIовання
здiйснtовалося в
Класному журна;ri 8-А
класу:
вIiителем yKpaiHcbKoi
мови Удод О.В.
10.10,20l9 (I0 балiв);
втIителем зарубiх<ноi
лlтератури Риженко
с.о. 09.09.2}lg (12
балiв). l6.09,20l9(]0

!алiв), З0.09.20]9 (6
балiв);

УПродовili вересня-
жовтгIя мiсяця



вчителем ykpaiнcbkoi
лiтератури Гелзюрою
Н,А., а саме: l2.09
26,09. 03.10, l0 i0;
вLIителем HiMel_tbKoi
мови Кирилова Т,А,
(05,09, 01 . 1 0, 08, 10,
17.10);
вчителем Петрик Г,В.
навчальних предметiв
кIсторiя Украiни> та
кВсесвiтня iсторiя>
(09,09, l6.09, 2з,оg,
30,09, 04.09, 18.09,
02,1 0);
вчителем бiологii

l Сказатною М,Е. (05,09,
19,09, 26,09,03.10);
вчителем геограсРii
Латiк Н,М, (10.09,
\7.()9,20,09, 27,0g,
01,10,08.10, l 1.10,
15.10, 12.10);
вчителем r|liзики
Карпук М,В. (l0.09,
l6,09. 30.09, 0l . l0,
08.1 0);
вчителем xiMii
Якlлменко LIO. (l1,09,

?з.09,02.10, l6.10),
З'ясовано, що;
1 1.09 з дитиною
булопроведено два
уроки xiMiT (вчитель
Якиплегtкil I.[O.), якi
зафiксоваrti в
Класному журналi та
Журналi
iндивiдуаr,цьного
навчання,
0_5.09 та l7. 10 з

дитиною було
проведено два уроки
нlмецькоi мови
(вчлtтель Кирилова
Т.А.), якi зафiксованi в
Класному lкурналiта
Журrrалi
iндивiдуального
навт]аFIня,

,J
уLIениця i 1-В класу з
02.09.2019 переведена



на iндивiдуальну
форму здобуrгя освiти
(педагогiчний
tlатронаж), HaKtB вiд
02.09,201 9 )ф 346,
однак вчителем
БалацькоIо l-.B.
22,11.2019 здiйснено
оцiнювання в
It;iacHoMy лtурналi l l-
В класу (на сторiнцi
навtIалыIого предмету
кВсесвiтня iсторiя> -
11 бмiв).

i,

учень1 1-В класу, з
02,09,2019
переведений на
iндивiдуальну форму
злобутгя освiти
(педагогiчний
патронаж), наказ вiд
02.09,20l9 j\ъ 346,
однак oKpeMi вчителi
(Астаф'ев А.Я,,
Свтехова I.C,)
здiйснtова_ли
оt-tiнювання в
Класгtсlму я<урна"гri 1 l-
В класу на cTopiHKax
навчальних предметiв
кIнфорплатика> (21,1 1 ;

05. 1 2;
|2,12.20l9)
Tzt <<Захист Вiт,чизни>>
(21 .1 0.2019).

у 2019-2020
навчальному роцi у ЗО
екстер}{ат органiзовано
лля 23 здобувачiв
освi,ги.
однак Iндивiдуальним
I]авLIаль}lим планом

передбачено лише 1

годину коitсультацiй з
кНагi.Iання грамоти).
В Iнливiлуальн()му
наRlIальному планi

передбачено по 1

годинi на проведення

'--"--



консультацiй з таких
| 
навчаJIьних предметiв:
<YKpaiHcbкa мова)),
кАнглiйська мова)),
<<Математика>,
<ПриродозIlавство)),
<Я у cBiTi>, <<Основи
здоров'я>. З iнших
предметiв iHBapiaHTHoi
частини навчального
плану -- по 0,5 години.
У жодному документiЗО не зафiксовано
факт проведення
консультацiй для
eKcTepHiB (за
пiдсумками 2018-2019
навчального року).
виконання
iндивiдуального
навчzшьного плану
eKcTepHiB та
результати оцiнювання
ik навчальних

Частина перша
cTaTTi 45
зу }lъ б5l-хIч

У ЗО штатний рЙr.
затверджено
начальником
управлiння освiти
Подiльськоi районноТ в
MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii
та не затверджено
керiвником ЗО

На момент п.фЙр*ч
не вiдб,улися

Подiя2.7
Недотримання
керiвництвом закJrаду
загальноi середньоi
освiти вимог
законодавства
негативний наслiдок
2.7
Моральна шкод4
заподiяна здобувачевi
загальноi середньоТ
освiти

Iнформацiя про потерпiлих (за наявностi):

_

зафiксованiв окремому

положення законодавства, якими встановлено вiдповiдальнiсть за порушення вимогзаконодавства (за наявностi):
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Iv. пЕрЕлIк
питань для суб'ектiв господарювання Щодо здiйснення контролю за дiями(бездiяльнiстю) посадових осiб органу дерI(авного наглялУ (контролю)*

Питання щодо здiйснення контролю

Вiдпоцiдi 
"u.r"ra".r" Закон УкраiЪи,,Про

основн1 засади
державного нагляду
(контролю) у сферi
господарськоi
дiяльностi>

дотримання вимог
законодавства не е

Hi |обов'язковим дJuI
посадових осiб

державного нагляду (контролю)
суб'ект господарювання письмово
повiдомлений не пiзнiше нiж за 10 днiв
до дня здiйснення fакого зах

Частина четверта
cTaTTi 5

По свiдченrr" 1**рu"леrп"Й
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 l0

проведення заходу державного нагляду
(контролю) надано

частина п'ята
cTaTTi 7,
абзаци четвертий,
сьомий cTaTTi 10Перед початком проведення заходу

державного нагJIяду (контролю)
посадовими особами органу
державного нагляду (контролю)
внесено запис про проведення такого
заходу до вiдповiдного журнаJIу
суб'екта господарювання (у разi його

Частина дванадцята
cTaTTi 4

заходу державного нагляду (контролю)
розглядаJIися лише Ti питання. якi
ст€lJIи пiдставою для його проведення i
зазначенi у направленнi (посвiдченнi)
на проведення такого захо,

Частина перша
cTaTTi 6

Порядковий
номер

Пояснення, auу"u*"rrrrr rБ r-raр""""""

7
2



органу державного нагляду
(контролю)

Щоброчеснiсть

свят,Енко о. в.

мЕрtцIЙ т. в,

сАвIцъкА I. м.

монАстирсъкиЙ р. т. 4р
тутА€вА м. о.

-/р
чЕрЕпян т. I.
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екта господарювання 
Чодо професiiiного рiвня посадових осiб органудержавного Еагляду (контролю), я кi прй"о;";;;;;

(вiд t до l0, де 10 - nuiu"*u.*"-r"u оцiнка)

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

Оцiнка суб'

о. в. святЕнко
(iнiцiа-tlи, прiзвище j

посадовi особи органу державного нагляду (контролю):
начальник вiддiлу базовоi
освiти управлiння роботи iз
закладами загальноi середньоi
та дошкiльноi освiти
департаменту iнституцiйного
аудиту Щержавноi служби

(посада)

головний спецiалiст вiддiлу
базовоi освiти управлiння
роботи iз закладами загальнот
СеРеДньоТ та дошкiльноi освiти
департаменту iнституцiйного
аудиту !ержавноi служби
якостi освiти УкраiЪи("ййr-
головний спецiалiст вiддiлу
базовоi освiти управлiння
роботи iз закладалци загальноi
середньоi та дошкiльноi освiти
департаменту iнституцiйного
ау диту {ержавноТ служби
якостi освiти Украiни

(посадФ-.-.-.-.-.-=-

(пiдпис)



заст}.пник начальника-
начаlьник вiддiлу
iнституцiйного аудиту
управлiння ЩержавноI служби
якосili освiти у Львiвськiй
областi

(посада)

заступник начальника -
начаJIьник вiддi"ry
iнсти,гуцiйного аудиту
управлiння Щержавноi служби
якостi освiти
у Кiровоградськiй областi

(пойЫ-

головний спецiалiст вiддiлу
iнституцiйного аудиту
управлiння .Щержавноi служби
якостi освiти у одеськiй
областi

(посада)

директоD

(посада)

Керiвник суб'екта господарювання овно]важена ним особа

р. т. монАстирсъкиЙ
(iнiцiали, прiзвище)

м. о. тутАсвА.
(iнiцiали, прiзвище)

т. I.чЕрЕпян
(iнiцiали, прiзвище)

к. в. спIтковсъкА
(iнiцiа;lи, прiзвище)

проведеlннi заходу державного нагляду

к. в. спIтковсъкА
(iнiцiали, прiзвище)

TpeTi особи, якi бра_пи участь
(контролю):

(iнiчiали, прiзвище)

,-
(iнiчiали, прiзвище)

(iнiчiали, прiзвище)

Примiрник цього Акта на 5 Kirx отрим ано l 4.02.2020:

директоD

(посада)

вiдмiтка про вiдмову вiд пiдписання керiвниколл суб'екта господарювання або
уповноваЖеною ним особою, третiми особами цього Акта
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:*Г,
(посада)

(посала) (пiлпис)


