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Акт
3а результатами перевiрки додержання закладом освiти вимог законодавства

у сферi загальнОi середнЬоi освiтИ (пiд чаС iнститучiйного аудпту)

27 вересня 2021 року Jф 01-09/з4-14l|-i

омун зА ККАМ'ЯНСЬКА ЗАГАЛ шк I
пЕнIв ъцянськоi мtськоi р

вул. Шкiльна. будинок l/1. тел. (04852) 4-03-40.

(найменування закладу освiти)

код згiдно з €fРПОУ 25038050

аудиту
.Щокумент, на виконання якого проводиться перевiрка:
Наказ ьiд17,09.2021 Jф 0|-09lз4

Кiлькiсть педагогiчних працiвникiв закладу освiти на день перевiрки 21.

Кiлькiсть здобувачiв освiти на день перевiрки 217.

I. ЗагальНа iнфорМацiя прО проведеНня перевiрки пiД час iнстИryчiЙного

Тип iнституцiйного аудиту:
П у плановому порядку
+ у позаплановому порядку

Iнформацiя про недопущення експертноi групи до проведення iнстиryцiйного аудиту або iншим
чином створення перешкод у iT роботi

(заповнюсться у разi наявностi перешкол)

II. Строк проведення iнституцiйного аудиту

Початок шення
2| 09 2021^ |2 00 27 09 2021 16 00

число мiсяць piK години хвилини число мlсяць piK години хвилини



III. Iнформацiя про останнiй проведений захiд державного нагляду (контролю)
загальноi се boi освiти

У плановому порядку У позаплановому порядку
Тип заходу державного нагляду (контролю) Тип заходу державного нагляду (контролю)

+ не проводився * не проводився
П проводився з ЕIП. trП.ПППП по
trп.п п.trпп п

Акт перевiрки JtlЪ ПППППППППППП
Розпорядження щодо усунення порушень:
П не видавалося; П видав[Iлося;

його вимоги:
П виконано; П не виконано

П проволивсяз ПП.ПП.ПtrПП по
пп.пп.пппп

Акт перевiрки J\Ъ ПППППППППППП
Розпорядження щодо усунення порушень:
П не видавzulося; П видавалося;

його вимоги:
П виконано; П не виконано

IV. Особи, прцсутцi пiд час перевiрки

Голова та члени експертноi групи, якi брали участь у провеленнi перевiрки
заступник начальника вiддiл},
взаемодii з органами мiсцевого
самоврядування. монiторингу та
позапланового контролю закладiв
освiти управлiння Державноi слчжби
якостi освiти в одеськiй областi сдмоФдловд Ва;lентина днатолiiъна

(посада) (прiзвище, iм'я, по батьковi)
головний спецiалiст вiддiлу iнституцiйного

освiти в одеськiй областi чЕрЕtUIн Тетяна IBaHiBHa(посада) ("ptr"""{", *hJr" б"r**t'
головний спецiалiст вiддiлч взасмодii з
органами мiсцевого самовряд}rвання.
монiторингу та позапланового контролю
закладiв освiти управлiння Державноi
служби якостi освiти в одеськiй областi Шкоропддо олександр Сергiйович(посада) (прiзвище, iм'я, пЪ батiковij-

Керiвник закладу освiти
директор комунального закладу кКам'янська
зага_шьноосвiтня школа
I-III ступенiв Роздiльнянськоi MicbKoi пЕтровСЬКд Валентина Миколаiвна
ради одеськоi областi> (прiзвище, iм'я, по батьковi)

(посада)

TpeTi особи, яких залучено до проведення перевiрки

(посада) (прiзвище, iм'я, по батьковi)

V. Процес проведення перевiрки пiд час iнстиЦцiЙного аудиту (окремих
п вався

Lj закладом освiти П засобами аудiотехнiки
П засобами вiдеотехнiки

l l посадовою особою органу, який проводить
iнституцiйнi аудит

П засобами аудiотехнiки
П засобами вiдеотехнiки

2



VI. Перелiк
питанЬ щодО додержаНня заклаДом освiтИ вимог законодавства у сферi

загально[ середньоi освiти та опис виявлених порушень (у разi наявностi)***

Ns
зlтl

Питання щодо додержання
закладом освiти вимог
законодавства у сферi зага-ltьноi
середньоi освiти

Вiдповiдi
на

питання

Е(
с)дн
(J)

lT{ i9
б
z
Ф

Опис виявленого порушення (фактичних
обставин i вiдповiдних матерiалiв, що Тх

пiдтверлжують) iз зазначенням статей
(частин, пунктiв, абзацiв тощо) aKTiB
законодавстваТак Hi

1 Пiдстави для провадження
дiяльностi з надання ocBiTнix
послуг у сферi загальноi
середньоi освiти (наявнiсть
лiцензii, статуту, положення про
структурний(i) пiлрозлiл(и))

+ Усупереч вимогам частини першоi
cTaTTi 33 Закону Украiни кПро повну
загальну середню ocBiTy> у закладi
освiти (далi ЗО) вiдсутнс рiшення
засновника про його утворення.

Усупереч вимогам абзацу l l частини
другоi cTaTTi 33 Закону Украiни кПро
повну загаJ.Iьну середню ocBiTy>
положення статуту ЗО суперечать
законодавству. Зокрема визначено, що
стратегiю розвитку ЗО затверджус його
директор, а штатний розпис - головний
розпорядник бюджетних коштiв,
визначений засновником.

Усупереч вимогам частини першоi
cTaTTi 45 Закону Украiни <Про повну
загальну середню ocBiTy> ЗО провадить
освiтню дiяльнiсть на рiвнях початковоi,
базовоi середньоТ та профiльноi
середньоi освiти без вiдповiдноi лiцензii.

2 Зарахування дiтей до закладiв
освiти, вiдрахрання учнiв iз
закладiв освiти i переведення
учнiв з одного закладу освiти до
iншого (для приватних i
корпоративних закладiв освiти -
вiдповiдно до порядку,
визначеного засновником)

+

J Формування класiв, класiв-
комплектiв (у разi наявностi)

+

4 Норми наповнюваностi класiв i
класiв-комплектiв (у разiнаявностi) державного,
комунального закладу освiти

+

5 Подiл класiв на групи пiд час
вивчення окремих навчальних
предметiв (iнтегрованих KypciB) у
державному, комунальному
закладi освiти

+ Усупереч вимогilм Порядку подiлу
класiв на групи при вивченнi окремих
предметiв у загirльноосвiтнiх навчiLльних
закладах, затвердженого HaKilЗoM
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
вiд 20 лютого 2002 року J\Ъ |28, у
202112022 навчzlJIьному роцi при



вивченн1 окремих предметlв подш на
групи KJIacib що мtlють вiдповiдну
наповнюванiсть, здiйснено за рахунок
годин варiативноi складовоi навчшlьних
планiв. Зокрема тtжим чином подiлено:

5 клас - при вивченнi предметiв
кIнформатика)) та кТрулове навчаншID;

6, 8, 9 кJIаси при вивченнi
предмету кIнформатика>.
KpiM того при вивченнi окремих
предметiв за рахунок годин варiативноi
складовоi навчilJIьних планiв здiйснено
подiл на групи класiв, що не мtlють
вiдповiдноi наповнюваностi, зокрема:

6-9 класи при вивченнi
предмету <Трудове навчання );

l0-1l кJlаси при вивченнi
предмету кТехнологii>,

6 Порядок обпiку yrHiB + Усупереч вимогzll\4 пункту 10 Порядку
ведення облiку дiтей дошкiльного,
шкi.irьного BiKy та 1^rHiB, затвердженого
постilновою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 13 вересня 2017 року Ns 684 (далi -
Порядок ведення облiку дiтей
дошкiльного, шкiльного BiKy та учнiв) у
202112022 навчiLльному рочi;панi про
Bcix ytHiB, якi зарахованi до ЗО, не
подаваJIися до вiддi.lry освiти
Роздiльнянськоi MicbKoi ради Одеськоi
областi, вiдповiдальному за ведення
облiку дiтей шкiльного BiKy.

Усупереч вимогtlп{ абзацу 1 пункту l0
Порядку ведення облiку дiтей
дошкiльного, шкiльного BiKy та ylHiB у
202T12022 навчаJIьному роцi данi ytHiB,
вiдрахованих для продовження здобуггя
освiти в iнших закJIадах освiти
(впродовж червня-серпня 202l року - 5

yrHiB:

'/) не подавчrлися вiдповiдному
структурному пiдроздiлу,
вiдповiда-пьному за ведення облiку дiтей
шкiльного BiKy,

7 Вимоги щодо структури i
тривчIлостi навчального року,
навчального тижня, Еtlвч€lJlьного

дня, занять, вiдпочинку мiж ними

+

8 Обов'язковi складники
ocBiTHboi(ix) програми (програм)
закладу освiти, порядок ii (ix)

+ Усупереч вимогilм частини третьоi
cTaTTi 11 Закону Украiни кПро повну
з€гальну середню ocBiTy>, абзацу |7



розроблення/схвалення/
затвердження, а також кошти, за
рахунок яких здiйсню€ться iT (iх)
решiзацiя

роздiлу I Щержавного стандарту базовоi i
повноi зага.гlьноi середньоi освiти,
затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 2З листопада
20ll року Jt 1392, в освiтнiй програмi
ЗО на 202112022 навччL,Iьний piK вiдсутнi
навчальнi прогрчu\4и, введеннi за рахунокгодин варiативноi складовоТ,
регiональних KypciB: кПрирода рiдного
краю) (у 5 класi), <Iсторiя рiдного
краю> (у б класi), <Географiя Одещини>
(у 8 класi).

9 Змiст i порядок
складання/затвердження

рiчного(их) навча-гlьного(их)
плану(iв) закладу освiти

+ Усупереч вимогам частини шостоi cTaTTi
1l Закону УкраТни кПро повну загirльну
середню ocBiTy> у рiчному навчальному
планi для 11 класу ЗО на 202|12022
навчzIльний piK зазначено про передачу
до Степанiвського мiжшкiльного
навчально-виробничого комбiнату
Степанiвськоi сiльськоi ради
Роздiльнянського району Одеськоi
областi 2 години з варiативноi складовоi
без конкDетизацiт ix споямчвання_

l0 Засоби навчання та обладнання
навчальних кабiнетiв i STEM-
лабораторiй (вимоги до
оснащення засобами навчання та
обладнанням; документацiя, яку
повиннi мати засоби навчання та
обладнання)

+

1l Пiдстави та порядок органiзацii
форrvr здобуття повноi загальноi
середньоТ освiти

+ Усупереч вимогам пункту б роздiлу V
Положення про iнституцiйну та дуilльну
форми здобуття повноi загальноi
середньоi освiти, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
вiд 2З квiтня 2019 року Jt53б (далi -
Положення про iнституцiйну та дуЕlльну
форми здобуття повноi загальноi
середньоi освiти), для забезпечення
органiзацii здобуття освiти за
мережевою формою учнями 11 класу у
202112022 навччuIьному роцi не укладено
договiр мiж ЗО та Степанiвським
мiжшкiльним навчально-виробничим
комбiнатом Степанiвськоi сiльськоi
ради Роздiльнянського району Одеськоi
областi, не визначено компоненти
ocBiTHboT програми (навчальнi предмети,
форми органiзацiТ освiтнього процесу
тощо), опанування яких забезпечуеться
мережевою взасмодiею.



Усупереч вимогаI\,l абзацу другого
пункту 5 роздiлу V Положення про
iнститучiйну та дуzrльну форми здобугтя
повноI загальноi середньоi освiти у ЗО
ВiДСутнi зшIви 1..rHiB 11 класу або iiHix
батькiв (законних представникiв) про
зарахування (переведення) на мережеву
форму здобуття освiти дJuI вивченюI
окремих навч€tльних предметiв.

|2 Порядок проведення державноi
пiдсупtковоТ атестацii в закладi
освiти

+ Усупереч вимогЕlм пункту l роздiлу III
Порядку проведення державноi
пiдсумковоi атестацii, затвердженого
наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд 07 грудня року J\Ъ 1369
(далi - Порядок проведення державноi
пiдсумковоi атестацii), наказом
директора ЗО у 20I8l20I9 навчальному
роцi не створеЕо державнi атестацiйнi
KoMicii для проведення державноi
пiдсумковоi атестацii здобувачiв
початковоi та базовоi середньоТ освiти,
не затверджено ix персонzrльний склад.

Усупереч вимогi}м пункту 20 роздiлу II
Порядку проведення державноi
пiдсумковоi атестацii у ЗО вiдсугнi
протоколи державноi пiдсумковоi
атестацii здобувачiв початковОi освiти у
20 l 8 l20 |9 навчЕtльному роцi.

lз Забезпечення р{ов для здобугтя
освiти осiб з особливими
освiтнiми потребами

+ Усупереч вимогам частин четвертоТ та
п'ятоi cTaTTi 26 Закону УкраТни кПро
повну заг.rльну середню ocBiTy>, пунктiв
|0, |2 Порядку органiзацii iнклюзивного
навчання у загальноосвiтнiх навчаJIьних
закJIадах, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiки
вiд 15 серпня 2011 року Ns 872, станом
на 27 вересня 202l року iндивiдуальнi
програп{и розвитку на 202112022
навчilльний piK 4 yrHiB з особливими
освiтнiми потребами

, для яких органiзовано
iнклюзивне навчання з 01 вересня 202|
року (наказ директора ЗО
вiд 31 серпня 2021 р. Ns44 пПро
органiзацiю класiв з iнк-гпозивною

формою навчання>),,, не затвердженi
директором ЗО та не пfдписанi батька.пли
yrHiB або ik зitконними предстtlвникЕll\,Iи,
в них не зазначено кiлькiсть годин та

,,й,/



напрями

розвиткових
проведення корекцiйно-

занять, визначенi
вiдповiдними висновкчlN,Iи комунального
закладу <Iнклюзивно-ресурсний центр>
лиманськоi селищноi ради
Роздiльнянського району Одеськоi
областi про комплексну психолого-
педагогiчну оцiнку розвитку дитини.
KpiM того, для вищевказаних yrHiB не
розробленi iндивiдуальнi навчальнi
плани, корекцiйно-розвитковi заняття
станом на 27 вересня 202l року не
проводяться.

Усупереч вимогам частини шостоi cTaTTi
26 Закону Украiни кПро повну загrrльну
середню ocBiTy> для учнiв з особливими
освiтнiми потребами не забезпечуеться
особистiсно зорiентоване спрямування
освiтнього процесу: посада асистента
вчителя не введена до штатного розпису
на2021 piK, хоча з 0l вересня 2021 року
функцiонують 3 iнклюзивнi класи
(наказ директора ЗО вiд 31 серпня 202l
Jф44 кПро органiзацiю класiв з
iнклюзивною фоомою навчання>>')

|4 Порядок угворення та
функцiонування в закладi освiти
педагогiчноТ ради, а також
пiклувальноi ради (у разi if
ст ня

+

l5 Наявнiсть штатного розпису
закладу освiти i порядок його
розроблення/погодження/затверд
ження

+ Усупереч вимогам частини першоi
cTaTTi 60 Закону УкраiЪи uПро повну
загальну середню ocBiTy> штатний
розпис ЗО на 2021 piK затверджено
начЕIльником вiддiлу освiти
Роздiльнянськоi MicbKoT ради, а не
директором ЗО. OKpiM того, до нього не
введено посади соцiа_шьного педагога,
асистента вчителя та секретаря
(секретаря-друкарки).

16 Наявнiсть тарифiкацiйних спискiв
працiвникiв i порядок ix
погодження/затвердження

+ Усупереч абзацу 4 пункту 4 роздiлу I
Iнструкцii про порядок обчислення
заробiтноI плати працiвникiв освiти,
затвердженоi HaKitзoM MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраIни вiд 15 квiтня
l99З року J\Ъ l02, тарифiкацiйний
список ЗО на 01 вересня 202l року не
затверджений директором ЗО та не
погоджений iз профспiлковим
KoMiTeToM.



l7 Порядок розподiлу педагогiчного
навантzDкення педагогiчних
працiвникiв (у тому числi менше
норми)

+

18 Пiдвищення квалiфiкацii
педагогiчними працiвниками

+

l9 Проходження
атестацii7сертиф i кацii
педагогiчними працiвниками

+

20 Виконання педагогiчними
працiвникаtr,tи обов'язкiв,
передбачених законодавством

+

2| Виконання керiвником закладу
освiти обов'язкiв, передбачених
законодавством

+ Усупереч вимогам абзацiв З, 14, 17
частини четвертоi cTaTTi 38 Закону
Украiни кПро повну заг€}льну середню
ocBiTy> директором ЗО:

- не забезпечено у 202|12022
навчальному роцi органiзацiю здобуття
освiти учнями 11 класу за мережевою
формою;
- не забезпечено затвердження,
виконання та монiторинг виконання
iндивiдуа_пьноi програми розвитку учнiв
з особливими освiтнiми потребами для
яких у 202|12022 навчальному роцi
органiзовано iнклюзивне навчання;

- не створено вiдповiднi умови для
здобlття освiти особами з особливими
освiтнiми потребами, зокрема для 4

учнiв, для яких у 202112022 навчальному
роцi органiзовано iнклюзивне навчання,
не забезпечено розробку iндивiдуальних
навчальних планiв, проведення
вiдповiдних корекцiйно-розвиткових
занять.

Усупереч вимогам абзацу 26 частини
четвертоi cTaTTi 38 Закону Украiни кПро
повну загальну середню ocBiTy>
директором ЗО не забезпечено
органiзацiю документообiгу в частинi
ведення документiв, передбачених
номенклатурою справ ЗО. Зокрема,
Журнал облiку перевiрок, ревiзiй та
контролю за виконанням ix
рекомендацiй (контрольно-вiзитацiйний
журнал), який мае iндекс за
номенклатурою справ 01-44, у ЗО
вiдсутнiй.

Усупереч вимогам пiдпункту четвертого
пункту 1 роздiлу IV Положення про



органiзацiю роботи з охорони працi та
безпеки життедiяльностi учасникiв
освiтнього процесу в установах i
закладах освiти, затвердженого накЕ[зом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
26 грудня 20|7 року J\Ъ 16б9,
директором ЗО затверджено посадовi
iнструкцii працiвникiв ЗО без
обов'язкового блоку питань з охорони
працi, безпеки життсдiяльностi.

22 Вимоги щодо
державних i
закладах освiти

дiловодства в
комунЕlльних

+ Усупереч вимогам пункту 3 роздiлу I
Iнструкцiiздiловодстваузакладах
зага;lьноi середньоi освiти, затвердженоi
наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи вiд 25 червня 2018 року J\Ъ 676
(далi - Iнструкцiя з дiловодства), у ЗО не
розроблена власна iнструкцiя з
дiловодства.

Усупереч вимогам пункту 10 роздiлу V
Iнструкцii з дiловодства номенклатура
справ ЗО на 2019 piK була затверджена
директором ЗО 12 сiчня 2019 року, до
погодження вiдповiдними ЕПК (ЕК
архiвного вiддiлу Роздiльнянськоi
райдержадмiнiстрацii - l] сiчня 2019
року; ЕПК Щержавного apxiBy Одеськоi
областi - 31 сiчня 2019 року).

Усупереч вимогам пункту 12 роздiлу V
Iнструкцii з дiловодства вищевказана
номенклатура справ ЗО на 2019 piK в
дiю не вводилася,у 2020 Ta202l рокахне уточнювалася, керiвником не
затверджувалася та у дiю не вводилася.

2з Забезпечення прозоростi та
:tlнQормацlиноl вlдкритостl
закладу освiти

+ Усупереч вимогам cTaTTi 30 Закону
Украiни пПро ocBiTy> на вебсайтi ЗО не
оприлюднено наступнi документи та
iнформацiю:
- результати монiторинry якостi освiти;
- кошторис i фiнансовий звiт про
надходження та використання Bcix
отриманих коштiв.

24 Органiзацiя харчування ylHiB
(наявнiсть особи, вiдповiдальноi
за органiзацiю харчування в
закладi освiти; органiзацiя
харчування дiтей пiльгових
категорiй)

+ Усупереч вимогам пiдпункту 2 пункту
19 Порядку органiзацii харчування у
закладах освiти та дитячих закладах
оздоровлення та вiдпочинку,
затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд 24 березня
2021 року Ns 305, у ЗО не розроблено
положення про бракеражну комiсiю.



25 Забезпечення учнiв медичним
обслуговуванням (наявнiсть
медичного працiвника в. закладi
освiти; облiкова документацiя
щодо медичних оглядiв учнiв)

+ Усупереч вимогам частини другоi cTaTTi
21 Закону УкраiЪи <Про повну загчrльну
середню ocBiTy> учнi ЗО не забезпеченi
медичним обслуговуванням, так як
впродовж ocTaHHix 4 poKiB посада
медичноi сестри (0,5 ставки), що введена
до штатного розпису ЗО, е вакантною.
Вiдповiднi листи у вихiднiй
документацii ЗО з даного питання
вiдсутнi.

26 Порядок органiзацii та
функцiонування групи (груп)
подовженого дня

+ Усупереч вимогам пункту 8 Порядку
створення груп подовженого дня у
державних i комунальних закладiж
загальноi середньоi освiти,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 25 червня
20l8 року J\Ъ 677 , у 20212022
навчальному роцi режим роботи групи
подовженого дня не схваJIено
педагогiчною радою ЗО.

2,7 Органiзацiя проживання та
утримання учнiв у пансiонi
закладу освiти (норми
наповнюваностi груп;
ознайомлення батькiв, iнших
законних представникiв
здобувачiв освiти з умовами
перебування у пансiонi)

+

28 Порядок надання державними,
комунальними закладами освiти
платних та iнших послуг (у разi Iх
надання)

+

29 Вимоги щодо вiдносин мiж
закладом освiти та громадськими
об'еднаннями, военiзованими
формуваннями, полiтичними
партiями (об'сднаннями),

релiгiйними органiзацiями

+

30 Особливi вимоги до дiяльностi
спецiа_пiзованих закладiв освiти

+

31 Особливi вимоги до дiяльностi
спецiальних закладiв загальноТ
середньоТ освiти

+

За результатами перевiрки встановлено:

П вiдсутнiсть порушень вимог законодавства

t наявнiсть порушень вitмог законодавства



VII. Перелiк
питань для закладу освiти щодо здiйснення коптролю за дiями (бездiяльнiстю)

посадовИх осiб органу, якиЙ проводиТь iнстиryцiйниЙ аудит****

vпI. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеноi перевiрки та
цього акта

J\ъ

зlл
Питання щодо здiйснення контролю Вiдповiдi на

питання
так Hl

l Про проведення iнституцiйного
повiдомлений не пiзнiше нiж за

аудиту заклад освlти письмово
10 лнiв до його початку йо

2 Копiю Ha*i,.y про проведення iнстиrуцiй"о.о@
посвiдчення, що засвiдчують посадових осiб органу, який проводить
iнституцiйний аудит, прgд'явлено й"

J Перед початком проведенн" ir.r"ry
журналу, в якому облiковуються заходи державного нагляду
(контролю) в закладi освiти (у разi наявностi) 7*

4 Що початку роботи експертноi групи в закпадi ocBir" про"едено
нараду, пiд час якоi голова експертноi групи проiнформував про
порядок проведення iнституцiйного аудиту Гrr*

5 строк роботи експертноi групи в закладi освiти 
"е "ере""щу"австроку, визцаченого законодавством D"о

6 Пiд чаС проведення iнституцiйного аудиту посадо"i осоОи ор.а"у,
який проводить iнституцiйний аудит, надавали керiвнику та
працiвниКам закладУ освiтИ консультацiйну допомогу (у разi
потреби) йо-

7 перед початком проведення iнституцiйного uул"rу n.pi*rku
закJIаду освiти попереджено про використання засобiв аудiо-, фото-
та вiдеофiксацiТ (у разi, якщо TaKi засоби використовува_llися) й*

Пояснення, зауваження або заперечення

Голова та члени експертноi
iнституцiйного аудиту

заступник начальника вiддiлу
взасмодiI з органами мiсllевого
самоврядування. монiторингу
та позапланового контролю
закладiв освiти управлiння
Державноi служби якостi освiти
в одеськiй областi

(посада)

групи, якi брали участь у проведеннi перевiрки пiд час

Валентина САМоФАЛоВА
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

J\ъ

з/п



головний спецiалiст вiддiлу
iнституцiйного аудиту
чправлiння Державноi служби
якостi освiти в одеськiй областi

(посада)

головний спецiалiст вiддiлу
взасмодii з органами мiсцевого
самоврядчвання. монiторингу
та позапланового контролю
ЗаКладiв освiти }rправлiння
Державноi служби якостi освiти
в одеськiй областi

(посада)

Керiвник закладу освiти
директор комунального закладу
<<Каlrл'янська загальноосвiтня
школа I-III ступенiв
Роздiльнянськоi MicbKoi ради
одеськоi областi>

(посада) (пiдпис)

TpeTi особи, яких залучено до проведення перевiрки

(посада) (пiдпис)

(посада) (пiдпис)

Примiрник цього акта на 12 cTopiHKax отримано 27 вересня 202l року

j

{п'дп",)

Тетяна ЧЕРЕПlIН
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

олександр ШКоРоПАДо
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

Валентина ПЕТРоВСЬКА
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

директор комчнаJIьного заклалч
ккам'янська загальноосвiтня
школа I-III стчпенiв
Роздiльнянськоi мiськоi ради
Одеськоi областi>

(посада) dffi
вiдмiтка про вiдмову вiд пiдписання керiвником закладу освiти, третiми особами цього акта

* По батьковi особи зазначаеться у разi його наявностi.
** Пiд TepMiHoM "керiвник закладу освiти" розумiеться також особа, яка виконУе обов'язки керiвника закладу освiти.
{<** У разi недопущення експертноi групи до проведення iнституцiйного аудиту перелiк питань щодо проведення
перевiрки не заповню€ться,
**** Ifей роздiл заповнюеться виключно керiвником закладу освiти.

t-.)

УЁ;rr?л^*,lw


