
 

 
 

 
 

 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ
У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(найменування органу, який проводить інституційний аудит,

вул. Прокоф’єва, 38, м. Суми, 40016, тел./факс (0542) 77-66-10
E-mail: sumy@sqe.gov.ua 

Сайт: www.sqe.gov.ua 
його місцезнаходження, номери телефону, адреси електронної пошти, вебсайту)

АКТ
за результатами перевірки додержання закладом освіти вимог 

законодавства у сфері загальної середньої освіти 
(під час інституційного аудиту)

"23" вересня 2021 року № 02-07/01-08/58/17/1-і
СПАСЬКИЙ ЛІЦЕЙ КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування закладу освіти) 
КОВАЛЕНКО Ольга Петрівна

(прізвище, ім'я, по батькові*  керівника закладу освіти**)  »
код згідно з ЄДРПОУ 24010799

Україна, Сумська область, Кролевецький район, село Спаське, ВУЛИЦЯ В’ЯЗОВА, будинок З 
http://spaska.krolevec-osvita.gov.ua/news/22-05-0 1 -21 -03-2021 /

(місцезнаходження закладу освіти, його філії(й), номер телефону, адреси електронної пошти, вебсайту)

Кількість педагогічних працівників закладу освіти на день перевірки 19.

Кількість здобувачів освіти на день перевірки 59. -

І. Загальна інформація про проведення перевірки під час інституційного 
аудиту ‘

Документ, на виконання якого проводиться перевірка: Тип інституційного аудиту:
Наказ від 16.09.2021 N 01-08/58 - □ у плановому порядку

+ у позаплановому порядку

Інформація про недопущення експертної групи до проведення інституційного аудиту або іншим 
чином створення перешкод у її роботі

(заповнюється у разі наявності перешкод)

ТІ. Строк проведення інституційного аудиту

Початок Завершення
20 09 2021 10 25 23 09 2021 16 55

число місяць рік годин
и

хвилини число Місяць рік години хвили
ци

mailto:sumy@sqe.gov.ua
http://www.sqe.gov.ua
http://spaska.krolevec-osvita.gov.ua/news/22-05-01_-21_-03-2021_/


 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

III. Інформація про осттннш пзахід нагляду
(контролю) у сОері загальної середньої освіти

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

+ не проводився + не проводився
П проводився з ПО-ПО-ПІППОпо

Акт перевірки № □□□□□□□□□□□□ 
Розпорядження щодо усунення порушень: 
П не видавалося; П видавалося;

його вимоги:
□ виконано; О не виконано

П проводився 3 □□•□□•□□□□ по 
□□.□□.□□іпп

Акт перевірки № □□□□□□□□□□□□ 
Розпорядження щодо усунення порушень: 
П не видавалося; П видавалося;

його вимоги:
□ виконано; □ не виконано

IV. Особи, присутні під час перевірки

Голова та члени експертної групи, які брали участь у проведенні перевірки

Головний спеціаліст відділу інституційного 
аудиту управління Державної служби якості 

освіти у Сумській області 
(посада)

ГУ ЛАКОВ А Інна Миколаївна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний спеціаліст відділу інституційного 
аудиту управління Державної служби якості 

освіти у Сумській області
(посада)

Головний спеціаліст -юрисконсульт управління 
Державної служби якості освіти у Сумській 

області
(посада)

Керівник закладу освіти
. Директор ’

(посада)

КОРНІСНКО Ігор Миколайович 
(прізвище, ім'я, по батькові)

ПОПОВА Анастасія Сергіївна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

КОВАЛЕНКО Ольга Петрівна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

Треті особи, яких залучено до проведення перевірки: не залучалися

(посада) (прізвище, ім'я, по батькові)

V. Пррцес пррввддння опpсвipсcи ПІД ЧЧГ І НЄТттуіЦЙНОГО згуитт ЗокррМИХ 
процедур) Оіксувгвся

Н~Тзакладом освіти ГЛзасобами аудіотехніки 
В засобами відеотехніки

-В' посадовою особою органу, ' який проводить 
інституційні аудит

В засобами аудіотехніки 
□ засобами відеотехніки



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

VT. Перелік
питань щодо додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері 

загальної середньої освіти та опис виявлених порушень (у разі 
наявності) ***

Питання щодо додержання закладом 
освіти вимог законодавства у сфері 

загальної середньої освіти

Підстави для провадження діяльності з 
надання освітніх послуг у сфері 
загальної середньої освіти (наявність 
ліцензії, статуту, положення про 
структурний(і) підрозділ(и))

Зарахування дітей до закладів освіти, 
відрахування учнів із закладів освіти і 
переведення учнів з одного закладу 
освіти до іншого (для приватних і 
корпоративних закладів освіти - 
відповідно до порядку, визначеного 
засновником)

Не
вимагається

Відповіді 
на 

питання

Опис виявленого 
порушення (фактичних 
обставин і відповідних 

матеріалів, що їх 
підтверджують) із 

зазначенням статей 
(частин, пунктів, абзаців 

тощо) актів
_____ законодавства_____  
Положення Статуту, 
затвердженого рішенням 
другої сесії Кролевецької 
міської ради восьмого 
скликання від 24.12.2020, 
суперечать чинному 
законодавству. Зокрема, у 
пункті 1.5 розділу І 
«Загальні положення» 
використовуються 
законодавчі акти, що 
втратили чинність, а 
саме: посилання на Закон 
України «Про загальну 
середню освіту». 
Усупереч вимогам абзацу 
сім частини 2 статті 33 
Закону України «Про 
повну загальну середню 
освіту» Статут закладу 
освіти не містить 
інформацію про мету та 
принципи діяльності.

Усупереч пункту 5 наказу 
Міністерства освіти і 
науки України від 
14.07.2015 №762 (у 
редакції наказу 
Міністерства освіти і 
науки України від 08 
травня 2019 року № 621), 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України ЗО липня 2015 р. 
за № 924 у 2020/2021 н.р. 
учні 9 класузакладу,;



освіти, які не виявили
намір припинити
навчання в ньому, не
були переведені до 10
класу, а відраховані з 9
класу.

Усупереч пункту 4
розділу І Порядку
зарахування,
відрахування та
переведення учнів до
державних та
комунальних закладів
освіти для здобуття
повної загальної
середньої освіти,
затвердженого наказом
Міністерства освіти і
науки України 16.04.2018
№ 367,зареєстрованого в
Міністерстві юстиції
України 05 травня 2018 р.
за №564/32016 до '
закладу освіти      
                  
учениця 11 класу була
зарахована до закладу
освіти (наказ від
05.10.2020 р. № 5-РУ) та
відрахована (наказ від
19.10.2020 №6-РУ) без *
заяви батьків.

3 Формування класів, класів-комплектів
(у разі наявності) •

+

4 Норми наповнюваності класів і класів-
комплектів (у разі наявності)
державного, комунального закладу
освіти -

+

5 Поділ класів на групи під час вивчення
окремих навчальних предметів
(інтегрованих курсів) у державному,
комунальному закладі освіти

+

6 Порядок обліку учнів +
7 Вимоги щодо структури і тривалості

навчального року, навчального тижня,
навчального дня, занять, відпочинку
між ними

+

8 Обов'язкові складники освітньої(іх)
програми (програм) закладу освіти,
порядок її (їх) розроблення/схвалення/

+ Усупереч вимогам
частини третьої статті 11
Закону України «^їро /у/



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

затвердження, а також кошти, за 
рахунок яких здійснюється її (їх) 
реалізація

повну загальну середню 
освіту» освітня програма 
закладу освіти не 
відповідає структурі 
типових освітніх 
програм, затверджених 
наказами Міністерства 
освіти і науки України 
від 20.04.2018 №405 та 
від 20.04.2018 №408 
зокрема: не визначено 
загальний обсяг 
навчального 
навантаження для учнів 
1-4, 5-9 та 10-11 класів (в 
годинах), відсутній опис 
інструментарію 
оцінювання.

9 Зміст і порядок 
складання/затвердження річного(их) 
навчального(их) плану(ів) закладу 
освіти

+ Усупереч вимогам 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 23 
листопада 2011 року 
№ 1392 «Про 
затвердження 
Державного стандарту 
базової повної середньої 
освіти» у старшій школі 
жоден предмет не 
викладається на 
профільному рівні. 
Усупереч вимогам 
четвертого абзацу 
частини третьої статті 11 
Закону України «Про 
повну загальну середню 
освіту» навчальний план 
освітньої програми для 
початкової школи містить 
складники, не 
передбачені типовою 
освітньою програмою. 
Варіативна складова 
навчального плану для 3 
класу містить корекційні 
заняття всупереч вимогам 
абзацу четвертого 
частини третьої статті 11 
Закону України «Про 
повну загальну середню 
освіту»

10 Засоби навчання та обладнання 
навчальних кабінетів і STEM- 
лабораторій (вимоги до оснащення

+ Засоби навчання та 
обладнання, що л /7
використовуються^ /у// 1



засобами навчання та обладнанням;
документація, яку повинні мати засоби
навчання та обладнання)

освітньому процесі
навчальних кабінетів
біології, географії,
математики, фізики, хімії
не мають гігієнічного
сертифікату або висновку
державної санітарно-
епідеміологічної
експертизи та декларації
про відповідність
вимогам технічних
регламентів, що
суперечить вимогам
пункту 4 Типового
переліку засобів навчання
та обладнання для
навчальних кабінетів і
STEM-лабораторій,
затвердженого наказом
Міністерства освіти і
науки України від 29
квітня 2020 року №574,
зареєстрованого в
Міністерстві юстиції ’
України 07 травня 2020
року за №410/34693.

11 Підстави та порядок організації форм
здобуття повної загальної середньої
освіти

+ У 2021/2022 н.р.
педагогічний патронаж
організований з
недотриманням вимог
Положення про
індивідуальну форму
здобуття повної загальної
освіти, затвердженого
наказом Міністерства
освіти України від 12
січня 2016 року № 8,
зареєстрованого в
Міністерстві юстиції
України 03 лютого 2016
року за №184/ 28314.
Зокрема, впродовж 2021-
2022 н.р. індивідуальне
навчання учениці 9 класу
                   
          (наказ від
30.08.2021 №38-ОД)
організовано без
наявності висновків
лікарсько-
консультативної комісії.

// // ■



12 Порядок проведення державної
підсумкової атестації в закладі освіти

+ Відповідно до заяв учнів
11 класу в 2020/2021
навчальному році в
закладі освіти виставлено
оцінки на предметних
сторінках класного
журналу за чотирма
предметами державної
підсумкової атестації, але
відсутній протокол
державної підсумкової
атестації (у формі ЗНО)
Харківського
регіонального центру
оцінювання якості освіти
та наказ директора.

13 Забезпечення умов для здобуття освіти
осіб з особливими освітніми
потребами

+ Усупереч вимогам абзацу
другого пункту 12
Порядку організації
інклюзивного навчання у
загальноосвітніх
навчальних закладах,
затвердженого
Постановою Кабінету
Міністрів України від 15
серпня 2011 року № 872,
індивідуальна програма
розвитку для учня 3 класу
              
           на 2021/2022
навчальний рік
розроблена без
врахування рекомендацій
інклюзивно-ресурсного
центру. Зокрема,
зменшена кількість
психолого-педагогічних
та корекційно-
розвиткових ГОДИН 3
рекомендованих восьми
до двох; перелік
предметів в
індивідуальному
навчальному плані не
відповідає переліку
предметів навчального
плану для 3 класу закладу
освіти: не зазначено
предмет «Інформатика».

14 Порядок утворення та функціонування
в закладі освіти педагогічної ради, а

+



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

також піклувальної ради (у разі її 
створення)

15 Наявність штатного розпису закладу 
освіти і порядок його 
розроблення/погодження/затвердження

+ Усупереч вимогам статті 
60 Закону України «Про 
повну загальну середню 
освіту» штатний розпис 
на 2021 рік закладу 
освіти затверджений 
засновником, а не 
керівником закладу 
освіти.
Усупереч Типовим 
штатним нормативам 
закладів загальної 
середньої освіти, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і 
науки України від 06 
грудня 2010 року № 1205, 
зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції 
України 22 грудня 2010 
року за№ 1308/18603, у 
штатному розписі ’ 
закладу освіти не 
передбачені посади 
асистента вчителя (1 
одиниця), вихователів (1 
одиниця).

16 Наявність тарифікаційних списків 
працівників і порядок їх 
погодження/затвердження

+ Усупереч вимогам абзацу 
четвертого пункту 4 
Інструкції про порядок 
обчислення заробітної 
плати працівникам 
освіти, затвердженої 
наказом ' Міністерства 
освіти України, від 15 
квітня 1993 року № 102, 
зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції 
України 27 травня 1993 
року за №56, 
тарифікаційний список на 
2021/2022 навчальний рік 
затверджений 
засновником, а не 
керівником закладу 
освіти.

17 Порядок розподілу педагогічного 
навантаження педагогічних 
працівників (у тому числі менше

+

D /)р



 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

норми)
18 Підвищення кваліфікації 

педагогічними працівниками
+

19 Проходження атестації/сертифікації 
педагогічними працівниками

+ У закладі освіти всупереч 
пункту 3.11 Типового 
положення про атестацію 
педагогічних працівників, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і 
науки України від 
06.10.2010 за № 930, 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 14 грудня 2010 р. 
за№ 1255/18550 ), у 2020 
році протоколи засідання 
атестаційної комісії, не 
підписані всіма членами 
атестаційної комісії, 
присутніми на 
засіданнях.

20 Виконання педагогічними 
працівниками обов'язків, передбачених 
законодавством

+
9

21 Виконання керівником закладу освіти 
обов'язків, передбачених 
законодавством

+ Усупереч абзацу 4 пункту 
1 Розділу IV наказу № 
1669 від 26.12.2017 «Про 
затвердження Положення 
про організацію роботи з 
охорони праці та безпеки k 
життєдіяльності 
учасників освітнього 
процесу в установах і 
закладах освіти», 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України від 23 січня 2018 
року за№ 100/31552, 
посадових інструкціях 
всіх працівників, 
затверджених керівником 
закладу освіти, відсутній 
блок питань з охорони 
праці та безпеки 
життєдіяльності.

Усупереч вимогам абзацу 
першого пункту 2.3. 
розділу II Положення про 
золоту медаль «За високі 
досягнення у навчанні» 
та срібну медаль «За z? » 
досягнещшу-н-адЩіннн^



затвердженого Наказом
Міністерства освіти і
науки України від
17.03.2015 №306,
зареєстрованого в
Міністерстві юстиції
України 31 березня 2015
р. за № 354/26799
відсутні відповідні
рішення про
нагородженння учня
             
               
прийняті на спільному
засіданні педагогічної
ради та ради навчального
закладу і оформлюється
наказом керівника
закладу освіти      
                      
нагороджено медаллю.
Похвальними грамотами
нагороджені учні 11
класу                
                    
                     
                  
                    
                 , про
що свідчить відповідний
запис у книзі видачі
похвальних листів та
грамот, разом з тим
усупереч пункту 2
Положення про
похвальний лист «За
високі досягнення у
навчанні» та похвальну
грамоту «За особливі
досягнення у вивченні
окремих предметів»,
затвердженому наказом
МОН від 11.12.2000
№579 (у редакції наказу
від 07.02.2012 №115),
зареєстрованого у
Міністерстві юстиції
України 19 грудня 2000 р
за №923/5144, із жодного
предмету зазначені
випускники за
результатами річного
оцінювання не отримали
12 балів.

к.

LX



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

22 Вимоги щодо діловодства в державних 
і комунальних закладах освіти

+ Форма реєстраційного 
журналу наказів 
керівника закладу освіти 
не відповідає Додатку 4 
Інструкції з діловодства у 
закладах загальної 
середньої освіти, 
затвердженої наказом від 
25.06.2018 р.№ 676, 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 11 вересня 2018 
р. за№ 1028/32480.

Номенклатура справ не 
затверджена експертною 
комісією закладу освіти 
та не погоджена 
експертною комісією 
відділу освіти 
Кролевецької міської 
ради, що не відповідає 
пунктам 101,104 
Інструкції з діловодства у 
Спаській 
загальноосвітній школі I- 
III ступенів Кролевецької 
районної ради Сумської 
області, затвердженої 
наказом №45-ОД від 
02.09.2020.

23 Забезпечення прозорості та 
інформаційної відкритості закладу 
освіти

+ Усупереч вимогам статті 
30 Закону України «Про 
освіту» на вебсайті 
закладу освіти відсутня 
інформація про 
закріплення території 
обслуговування 
Кролевецької міської 
ради.

24 Організація харчування учнів 
(наявність особи, відповідальної за 
організацію харчування в закладі 
освіти; організація харчування дітей 
пільгових категорій)

+

25 Забезпечення учнів медичним 
обслуговуванням (наявність медичного 
працівника в закладі освіти; облікова 
документація щодо медичних оглядів 
учнів)

+

26 Порядок організації та функціонування +



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

групи (груп) подовженого дня
27 Організація проживання та утримання 

учнів у пансіоні закладу освіти (норми 
наповнюваності груп; ознайомлення 
батьків, інших законних представників 
здобувачів освіти з умовами 
перебування у пансіоні)

+

28 Порядок надання державними, 
комунальними закладами освіти 
платних та інших послуг (у разі їх 
надання)

+

29 Вимоги щодо відносин між закладом 
освіти та громадськими об'єднаннями, 
воєнізованими формуваннями, 
політичними партіями (об'єднаннями), 
релігійними організаціями .

+

ЗО Особливі вимоги до діяльності 
спеціалізованих закладів освіти

+

31 Особливі вимоги до діяльності 
спеціальних закладів загальної 
середньої освіти

+

За результатами перевірки встановлено:

□ відсутність порушень вимог законодавства

+ наявність порушень вимог законодавства

VTI. Перелік 
питань для закладу освіти щодо здійснення контролю за діями 

(бездіяльністю) посадових осіб органу, який проводить інституційний

№ 
з/п

. Питання щодо здійснення контролю Відповіді на 
питання

так ні
1 Про проведення інституційного аудиту заклад освіти письмово 

повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до його початку
с/

2 Копію наказу про проведення інституційного аудиту та службові 
посвідчення, що засвідчують посадових осіб органу, який проводить 
інституційний аудит, пред'явлено

к/

3 Перед початком проведення інституційного аудиту внесено запис до 
журналу, в якому обліковуються заходи державного нагляду 
(контролю) в закладі освіти (у разі наявності)

с

4 До початку роботи експертної групи в закладі освіти проведено 
нараду, під час якої голова експертної групи проінформував про 
порядок проведення інституційного аудиту

5 Строк роботи експертної групи в закладі освіти не перевищував 
строку, визначеного законодавством

1/



 
 
 

 
 

 

 

6 Під час проведення інституційного аудиту посадові особи органу, 
який проводить інституційний аудит, надавали керівнику та 
працівникам закладу освіти консультаційну допомогу (у разі 
потреби)

І/

7 Перед початком проведення інституційного аудиту керівника 
закладу освіти попереджено про використання засобів аудіо-, фото- 
та відеофіксації (у разі, якщо такі засоби використовувалися)

У

VTIL Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та 
цього акта

№ 
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

' )

' • ,-------



 
 

 

Голова та члени експертної групп, яЮ брали участь у проведены перевірки пщ час інституційного
аудиту

Головний спеціаліст вщділу 
інституційного аудиту 

управління Державної служби 
ЯКОСТІ ОСВІТИ

(посада)

/підпис)
Інна. ГУЛАКОВА 

(власне ім'я ПРІЗВІ ІЩЕ)

Головний спеціаліст відділу 
інституційного аудиту 

управління Державної служби 
ЯКОСТІ ОСВІТИ

■ ппсада)

Головний спеціаліст - 
юрисконсульт управління 

Де* ** *** ****гжавноУ служби якості освіни 
(посада)

* По батькові особи зазначається у разі його наявності.
** Пщ терміном "керІвник закладу освіти" розумІеться також особа, яка виконуе обов'язки керІвника закладу освіти.
*** У разі недопущения експертно')' групи до проведения шститушйного аудиту перелж пигань щодо проведения 
перевІрки не заповнюеться.

тI W**** цей розділ заповнюеться виключно керІвником закладу освіти.

Керівник закладу освіни

/ (подала)

Ігор КОРНІСИКО
(власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Анастасія ПОПОВА
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ТреД особи, яких залучено до проведення перевірки

(посада) (підпис) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис) (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Примірник цього акта на

(посада)

сторінках отримано і<2г 3,0

. ---------------------------- ---------------
(гНдАис) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Вщмітка про відмову вщ підписання керІвником закладу освіти, треДми особами цього акта


