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Акт
результатами перевiрки додержанrrr; закладом освiти вимог законодавства

сферi загальноi середньоi ocBiTlI (пiд час iнститучiйного аудиту)

25 жовтня 2021 року NsO1-09/39-14lI-i

зАгАльноi
ГIIВСЬКИИ ЛI сЕргIiв

АРХИПЕНКО Галина Олександрiвна
(прiзвище, iм'я, по батьковi* керiвника закла.ry освiти**)

:

код згiдно з СДРПОУ ЗЗ827029

67780. Одеська обл.. MicTo Бiлгород-Днiстровський. селище мiського типу СергiiЪка.
ВУЛИLUI ШКIЛЬНА. будинок 2" e-mail: serg sch8@ukr.net, https://sorgznz8.odessaedu.net/uld

(мiсцезнаходження закJIаду освiти, його фiлii(й), номер телефону, адреси електронноТ пошти, вебсайry)

Кiлькiсть педагогiчних працiвникiв закладу освiти на день перевiрки 46.

Кiлькiсть здобувачiв освiти на день перевiрки 53З.

I. Загальна iнформацiя про проведення перевiрки пiд час iнститушiйного аудиту
,Щокумент, на виконання якого проводиться перевiрка:
Наказ вiд 12.10.2021 Jф 01-09/39

Тип iнстиryцiйного аудиту:

у плановому порядку
+ у позаплановому порядку

Iнформацiя про недопущення експертноI групи до проведення iнстиryцiйного аудиту або iншим
чином створення перешкод у ii роботi

(заlrовнюеться у разi наявностi перешкод)

II. Строк проведення iнституцiйного аудиту

БIлгород-днIстровського рАЙону одЕськоi оБлАстI
(найменування закладу освiти)

Початок Заве ня

20 10 2021 |2 00 25 10 2021 lб 00
число мiсяць piK годин!I хвилин!t t{исло lrtiсяць piK години хвилиIIи
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У плановому rrорядку У позаплановому порядку
Тип заходу державного нагляду (контролю) Тип заходу держЕlвного нагляду (контролю)

* не проводився * не проводився
проводився з по

Акт перевiрки Nч

Розпорядження щодо усунення порушеFIь:
не видавалося; видаваJIося;

його вимоги:
виконано; не виконано

проводився з по

Акт перевiрки J\Ъ

Розпорядження щодо усунення порушень:
не видавirлося; видавалося;

його вимоги:
виконано: не виконано

III. Iнформацiя про останнiй проведений захiд державного нагляду (контролю)
у сферi загальноТ середньоi освiти

IV. Особи, npr.yr"i пiд час перевiрки

Голова та члени експертноi групи, якi бра-пи участь у проведеннi перевiрки

заступник начальника вiддiлу взасмодii з органами
мiсцевого самоврядування. монiторингу та
позапланового контролю закладiв освiти

управлiння Державноi служби якостi освiти в сдмоФдловд вален.гина днатолiIвна
ОдеськiЙ областi (прiзвище, iм'я, по батьковi)
(посада)

головний спецiалiст вiддiлу iнституцiйного аудиту

управлiння ДержавноТ служби якостi освiти в
одеськiй областi ЧЕРЕПЯН Тетяна IBaHiBHa

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

головний спецiалiст вiддiлу взасмодii з органами
мiсцевого самоврядування. монiторингу та
позапланового контролю закладiв освiти ШКОРОПАДО Олексаrrдр Сергiйович

управлiння Державнот служби якостi освiти в (прiзвище, iм'я, по батьковi)

одеськiй областi
(посада)

Керiвник закладу освiти
директор Сергiiвського опорного закладу загальноi
середньоi освiти <Сергiiвський лiцей> СергiiвськоТ
селищноi ради Бiлгород-Днiстровського району АРХИПЕНКО Галина Олексаншliвна
одеськоi областi (прiзвище, iм'я, по батьковi)

(посада)

TpeTi особи, яких залучено до проведення перевiрки

(прiзвище, iм'я, по батьковi)(посада)
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Y. Процес проведення перевiрки пiд час iнституцiйного аудиту (окремих
процедур) фiксувався

VI. Перелiк
питань щодо додержання закладом освiти вимог законодавства у сферi

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

П закладом освiти П засобами аудiотехнiки
П засобами вiдеотехнiки
П засобалrи аудiотехнiки
П засобами вiдеотехнiки

]ф
зl
п

Питання щодо додержання закJIадом
освiти вимог законодавства у сферi
загальноТ середньоi освiти

вiдповiдi
на

питання

цодн,, (,
Б!ч*н

сý
а
Ф

Опис виявленого порушення
(фактичних обставин i вiдповiдних
матерiалiв, що ik пiдтверджують) iз
зазначенням статей (частин, пунктiв,
абзацiв тощо) aKTiB законодавства

Так Hi
1 Пiдстави для провадження дiяльностi з

надання ocBiTHix послуг у сферi
загальноi середньоi освiти (наявнiсть
лiцензii, статуту, положення про
структурний(i) пiдроздiл(и))

+ Усупереч вимогам частини першоi
статгi 33 Закону УкраiЪи кПро повну
загальну середню ocBiry> у закладi
ocBiTll (далi * ЗО) вiдсутне рiшення
засновника про його утворення.

Усупереч вимогам частини першоi
cTaTTi 45 Закону Украiни кПро повну
загальну середню ocBiry> ЗО
провадить освiтню дiяльнiсть на

рiвнях початковоi, базовоi середньоi
та профiльноi середньоi освiти без
вiдповiдноi лiцензii.

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

+ Усупереч вимогчlN,I пункту 2 rлави 4

роздiлу II, пунктiв 3, 4 роздiлу III
Порядку зарахування, вiдрахування та
переведення учнiв до державних та
комунальних закладiв освiти для
здобуття повноi загальноi середньоi
освiти, затвердженого Haкtt:loм

MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
вiд 16.04.2018 Ns 367 (далi - Порядок
зарахування, вiдрахування та
переведення учнiв) у ЗО порушуються
строки видання наказiв про
зарахування та вiдрахування учнiв.
Зокрема:

- наказом директора ЗО вiд
20.08.2021 М 115 до рiзних класiв ЗО
зараховано 9 учнiв, зiulви батькiв
яких датованi у перiод з 09.06.2021
по 18.08.2021; наказом директора ЗО
вiд 01 .09,2021 Ns l24 до 11-Б кJIасу
заDаховано 14 учнiв" заlIви батькiв

67,/



яких датованi у перiод з 10.08.2021
по 2З.08.2021; наказом директора ЗО
вiд 01.09.2021 Ns l25 до 10-А класу
було зараховано учнiв

(заяви
батькiв вtд 15.06.2021), до 10-Б класу

(заяви батькiв вiд 26.08.202l та
28.08.202| вiдповiдно);
- нЕrкчвом директора ЗО вiд

20.01.2021 Jtlb18 вiдраховано у зв'язку
з переведенням на навчання до iнших
закладiв освiти учнiв 2-Б кJIасу

та 5-А кJIасу
(заява батькiв вiд 1З.01 .202l, довiдки
про можливiсть зарахування до
iншого закJIаду освiти вiд 12.01 .2021);
наказом вiд 16.08.2021 Ml14 - учня
3-Б класу (заява батькiв вiд
25.06.202l, довiдка про можливiсть
зарахування до iншого закJIаду освiти
вiд 08.06.2021), учнiв 2-А кJIасу

(заяви батькiв
вiд 29.06.202| та з0.07.202l
вiдповiдно, довiдки про можJIивiсть
зарахування до iншого закJIаду освiти
вiд 22.06.202| та 30.07.202l
вiдповiдно); Еаказом вiд 31.08.2021
М120 - учня 5-А класу
(заява батькiв та довiдка про
можливiсть зарахування до iншого
закJIаду освiти вiд 25.08.202l) та

ученицю 8-д кJIасу (заява
батькiв вiд 27.08.202I, довiдка про
можливiсть зарахування до iншого
закJIаду освiти вiд 20.08.2021).

Усупереч вимогаI\{ пункту 1 роздiлу IV
Порядку зарахування, вiдрахування та
переведення учнiв у ЗО у 2021 роцi
здiйснювалося вiдрахування (випуск)
учнiв пiсля завершоння здобуття
базовоi середньоi освiти (наказ
директора ЗО вiд 11.06.2021 }{b 102).

Усупереч вимогаN,I пункту 4 роздiлу I
Порядку зарахуваIIня, вiдрахування та
переведення учнiв у 20212022
нtlвчаJIьному роцi наказом директора
ЗО вiд 01.09.2021 J\Ъ 125 зараховано до
10 класiв 32 неповнолiтнi особи на

i ixHix особистих заяв.
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aJ Формування KltaciB, класiв-комплектiв
(у разi наявностi)

+

4 Норми наповнюваностi класiв i класiв-
комплектiв (у разi наявностi)
державного, комунt}льного закладу
освiти

+ Усупереч вимогtlN4 частини другоi
cTaTTi 12 Закону Украiни <Про повIrу
загurльну середню ocBiTy> у ЗО у
2021,12022 навчальному роцi
функцiокуе один клас, у якому
кiлькiсть y.*riB перевищуе 30 осiб (2-Б
кJIас - 31 ччень).

5 Подiл класiв на групи пiд час вивчення
окремих навчЕlльних предметiв
(iнтегрованих KypciB) у державному,
комунaльному закJIадi освiти

+

6 Порядок облiку учнiв + Усупереч вимогаIчI пункту l0 Порядку
ведення облiку дiтей дошкiльного,
шкiльного BiKy та учнiв,
затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд IЗ.09.2017
}lЪ 684 (да_rli - Порядок ведення облiку
дiтей дошкiльного, шкiльного BiKy та
учнiв), ЗО у 2021.12022 навчальному
роцi не подавалися данi Bcix учнiв, якi
до нього зарахованi, до вiддiлry освiти,
купьтури, молодi та спорту
СергiiЪськоi селищноi ради,
вiдповiда-пьному за ведення облiку
дiтей шкiльного BiKy.

Усупереч вимогам пункту 1l Порядку
ведення облiку дiтей дошкiльного,
шкiльного BiKy та учнiв при
вiдрахуваннi учнiв, починilючи з II
семестру 20201202l навчального року
(27 oci6) ЗО не надаються ix данi, утому числi мiсце продовження
здобуття зага_пьноi середньоi освiти,
вiддiлry освiти, культури, молодi та
спорту СергiiвськоТ селищноi ради,
вiдповiдальному за ведення облiку
дiтей шкiльного BiKy.

Усупереч вимогап,I пункту 12 Порядку
ведення облiку дiтей дошкiльного,
шкiльного BiKy та учнiв данi
зарахованоi до 7-А кJIасу наказом
директора ЗО вiд 20.08.2021 }ф l15,
яка здобувала загальну середню ocBiry
у Овiдiопольськiй ЗОШ М2, не
надавалися оргtlну, вiдповiдальному за
ведення облiку дiтей шкiльного BiKy у
селищi Овiдiополь.

{'l,q
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7 Вимоги щодо структури i тривалостi
навчального року, навчilльного тижня,
навчilльного дня, занять, вiдпочинку
мiж ними

+

8 Обов'язковi складники ocdiTHboi(ix)
прогрzlми (програrr,r) закладу освiти,
lторядок iT (ix) розроблення/схва-пення/
затвердження, а також кошти, за

рахунок яких здiйснюсться iT (ik)
решriзацiя

+ Усупереч вимогам частини третьоi
cTaTTi 11 Закону Украiни кПро повну
загЕIльну середню ocBiTy> в освiтнiй
програмi ЗО на 202112022 навчальний
piK не визначено загшlьний обсяг
навч€lльного навантаження на
вiдповiдному piBHi (чиклi) повноi
загальноi середньоi освiти (в годинах),
його розподiл мiж освiтнiми гirлузями
за рок€lп4и навчання; вiдсутнiй опис
форп'r органiзацii освiтнього процесу
та iнструментарiю оцiнювання.
KpiM того, до навчальних планiв для
2-4 класiв Зо на 20212022 навчальний
piK за рахунок мiсцевого бюджеry
фiшення СергiiвоькоТ селищноi рали
вiд 31.01.2020 N9 886) введено
додатковi години для вивчення
предметiв iHBapiaHTHoi складовоi
(1 год на вивчення математики у 2-х
класах та 1 год на вивчення
iнформатики у З-4-х класах), не
передбаченi навчальними планами
обраноi типовоТ ocBiTHboi програп,Iи,
чим перевищено гранично допустиме
тижневе навчilльне навантаження
здобувача освiти, визначене

,Щержавним стандартом початковоТ
освiти, затвердженим постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 21 .02.2018 j\Ъ87.

9 Змiст i порядок
складання/затвердження рiчного(их)
навчi}льного(их) плану(iв) закладу
освiти

+ Усупереч вимогЕlм частини шостоТ
cTaTTi 11 Закону УкраiЪи кПро повну
заг{}льну середню ocBiry> ЗО складено

рiчнi навчальнi плани 10-11 класiв на
2021112022 навчагlьний piK з
перевищенням гранично допустимого
тижневого навантаження на учня,
визначеного навчаJIьними планаN{и
обраноТ типовоi ocBiTHboi прогрilп{и.
Так в рiчних навчztльних плчlнах
для 10-А,Б та 11-А класiв гранично
допустиме тижневе навантаження на
учня перевищено на 2 та 1 год
вiдповiдно (становить 35 та 34 год
вiдповiдно).
Усупереч вимогам .Щержавного
стандарту базовоi i повноi загальноi

ff/



середньот освiти, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 23.11.2011 Ns 1392, в
рiчному навчrlльному планi для 11-Б
класу ЗО на 20212022 навчальний piK
не збiльшено кiлькiсть годин для
вивченнrI предметiв <Захист Украihи>
та <Фiзкульryро, що визначенi
освiтньою програмою ЗО дJuI
вивчення на профiльному piBHi.

Засоби навчання та обладнаrня
нtlвчtlJlьних кабiнетiв i STEM-
лабораторiй (вимоги до оснапIення
засобами навчalння та обладнанням;
документацiя, яку повиннi мати засоби
навчаннJI та ооладнанrrя
Пiдстави та порядок органiзацii форм
здобутгя повноi загальноi середньоi
освiти

Усупереч вимогtlп4 частини лругоi
cTaTTi 14 Закону УкраiЪи кПро повIIу
загальну серодню ocBiry>, пункry 8

роздirry I Положення про
iндивiдуальну форму здобуття повноi
загаrrьноi середньоi освiти,
затверджеЕого HaKztзoM MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраiЪи вiд 12.01.2016
}lЪ 8 (д-i Положення про
iндивiдуальну форму здобуття повноi
загальноi середньоi освiти),
iндивiдуальнi навчальнi плани учнiв,для яких було оргшriзовано
педагогiчний патронск у 202012021
нalвчtшьному роцi, не забезпечували
виконання учнями ocBiTHboi про|рап,{и
ЗО, так як до них не було включено
oKpeMi предмети iHBapiaHTHoi
складовоi. Зокрема в iндивiдуальних
навчzrльних планах учЕя 4-А кJIасу

та ученицi 7-Б класу
вiдсутнiй предмет <Фiзична

культурa)).

Усупереч вимогап,I абзацу шостого
пункту 7 роздi.гry I Положення про
iндивiдуальну форму здобуття повноi
зага_гrьноi середньоi освiти дирекгором
ЗО Ее ознайомлено з порядком
органiзацii вiдповiдноi iндивiдуальноi
форми здобутгя ocBiTll батькiв учнiв
4- А класу

навчальному
педагогiчний

7-Б кJIасу

для яких у 20201202l
роцi було органiзовано
патронаж, та учня 3-А

для якого в
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2020/202l навчальному роцi
органiзовано здобуття освiти за
сiмейною (доматттньою) формою.

12 Порядок проведеншI державноi
пiдсумщовоi атестацii в закладi освiти

+

lз Забезпечення умов для здобутгя освiти
осiб з особливими освiтнiмй
потребаrчrи

Усупереч вимогЕtм пункту 11 Порядку
органiзацii iнк;позивного н;lвчання у
загальноосвiтнiх навчальних закJIадах,
затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украihи вiд 15.08.2011
.пlb 872 (далi Пор"до* органiзацii
iнклюзивного навчання), у 202|12022
навчальному роцi в ЗО не забезпечено
корекцiйну спрямованiсть освiтнього
процесу для дiтей з особливими
освiтнiми потребами, якi навчдоться в
iнклюзивних класах. Зокрем4
проводяться не Bci корекцiйно-
розвитковi занятгя, передбаченi
вiдповiдними висновкtlми про
комплексну психолого-педагогiчну
оцiнку розвитку
iндивiдуальними

особи,
програмап{и

розвитку та iндивiдуа_пьними
навчальними планами, а сап4е: 3

ученицею 1-А кJIасу не
проводяться зzlняття вчителем-
логопедом (2 год) та втIителем-
дефектологом (2 год); з учнем 2-А
кJIасу вчителем-
логопедом (2 год); з учнем 2- Б класу

- вчителем-логопедом (3
год); з учнем 5-А класу
вчителем-логопедом (1 год); з учнем

- вчителем_6-А класу
логопедом (2
кJIасу
(1 год).

год); з ученицею 8-Б
вчителем-логопедом

l4 Порядок утворення та функцiонування
в закладi освiти педагогiчноi ради, а
також пiкrryвальноi ради (у разi ii
створення)

+

15 Наявнiсть штатного розпису з€lкJIаду
освiти i порядок його
розроблення/погодження/затвердження

+ Усупереч вимогап,I частини першоi
cTaTTi 60 Закону Украiни кПро повIiу
загальну середню ocBiry> штатний
розпис ЗО на 2021 piK затвердженилi
накавом начальника вiддiлу освiти,
культури, молодi та спорту
СергiiЪськоi селищноi ради, а не
керiвником ЗО.
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lб Наявнiсть тарифiкацiйних спискiв
прачiвникiв i порядок ix
погодження/затвердження

+

l7 Порядок розподi"гry педагогiчного
нЕlвантФкення педагогiчних
працiвникiв (у тому числi менше
норми)

+

18 Пiдвищення ква-пiфiкацii
педагогiчними працiвникап{и

+ Усупереч вимогам пункту 20 Порядку
пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних
i науково-педагогiчних працiвникiв,
затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 21.08.2019
М 800, директором ЗО не забезпечено

укJIадення мiж ЗО та суб'ектом
(суб'ектами) пiдвищення квшIiфiкацii
договору про ЕадаЕня ocBiTнix послуг
з пiдвищення квалiфiкацii на 2021 piK.

l9 Проходження атестацiVсертифiкацii
педагогiчними працiвник€lп,lи

+ Усупереч вимогам пункту 2.1 розлirry
II Типового положення про атестацiю
педагогiчних працiвникiв,
затвердженого Еаказом MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраiЪи вiд 06.10.2010
Nр 930 (да.пi - Типове положоння про
атестацiю педагогiчних працiвникiв),
у 20201202T, 202112022 навчальних

роках порушуються термiни видання
наказiв про створеншI атестацiйноi
KoMicii. Так, вiдповiднi накази виданi
2|.09.2020 за Jф 159 та 2|.09.202| за
}ф 180.

20 Виконання педагогiчними
працiвниками обов'язкiв, передбачених
зzlконодtlвством

+

2| Виконшrня керiвником
обов'язкiв,
з€конодавством

закJIаду освiти
передбачених

+ Усупереч вимога},I абзацу 15 частини
четвертоi cTaTTi 38 Закону Украiни
кПро повну загальнy середню ocBiTy>

директором ЗО не забезпечено
контроль за виконЕlння ocBiTHboi
прогрtlми двома учнями (

), дJuI яких в 202012021
навчальному роцi було органiзовано
педагогiчний патронФк, та до
iндивiдуальних навчальних планiв
яких на 202012021l навчаJIьний piK не
було вILцючено oKpeMi предмети
iHBapiaHTHoT складовоi.

Усупереч вимогам пiдпункry
четвертого пункту 1 роздirгу IV
Положення про органiзацiю роботи з

охоDони працi та безпеки

#!/ 9



жит-гсдiяльностi учасникiв освiтнього
процесу в установах i закладах освiти,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 26.|2.2017
Ns 1669, директором ЗО затверджено
посадовi iнструкцii працiвникiв ЗО без
обов'язкового блоку питань з охорони
працi, безпеки життсдiяльностi.

22 Вимоги щодо дiловодства в державних
i комуна-шьних закладах освiти

+ Усупереч вимогам пу[Iкту 3 роздiлу I
IнструкчiТ з дiловодства у закjIадах
загальнот середньоТ освiти,
затвердженоi наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраiЪи вiд 25.06.2018
N9 616 (далi Iнструкцiя з
дiловодства), у ЗО не розроблена
власна iнструкцiя з дiловодства.

Усупереч вимогам пунктiв 9, |2
роздiлу V Iнструкцii з дiловодства
номенкJIатура справ ЗО на 20|9-2024
роки не погоджена з вiдповiдним
органом управлiння освiтою, у 20l9 та
2020 роках не уточнюваJIася,
директором не затверджувалася та у
дiю на наступнi роки не вводилася.

2з Забезпечення прозоростi та
iнформацiйноi вiдкритостi закладу
освiти

+ Усупереч вимогам статлi 30 Закону
УкраiЪи кПро ocBiry> на вебсайтi ЗО
не оприлюднено фiнансовий звiт про
надходження та використання Bcix
отриманих коштiв.

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

+ Усупереч вимогаN{ пiдпункry 2 пункry
19 Порядку органiзацii харчування у
закладах освiти та дитячих закJIадах
оздоровлення та вiдпочинку,
затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 24.0З.202|
J$ 305 (далi Порядок органiзацii
харчування), в ЗО не розроблене
положення про бракеражну комiсiю.

Усупереч вимогам пункту 27 Порялку
органiзацii харчуваtrня у ЗО у
2021l12022 навчальному роцi
тривалiсть перерви мiж навчшlьними
заняттями для органiзацiT прийому iki
для учнiв 1-4 класiв становить 20
хвилин.

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

+
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26 Порядок органiзацiТ та функцiонування
групи (груп) подовженого дня

+ Усупереч вимогам пункту б Порялку
створення груп подовженого дня у
державних i комунальних закладах
зага_гlьноi середньоi освiти,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 25.06.2018
j\& 677 (далi - Порядок створення груп
подовженого дня), у 202112022
навчальному роцi до однiеТ з двох
груп подовженого дня зарахованi учнi
1 та 4 класiв, рiзниця у вiцi яких
перевищус два роки.

Усупереч вимогап{ пункту 8 Порялку
створення груп подовженого дня у
202112022 навчirльному роцi режим
роботи групи подов}кеного дня (наказ
директора ЗО вiд 02.09.202l J',lb 134) не
схвilлено педагогiчною радою ЗО.

27 Органiзацiя проживання та утримання
учнiв у пансiонi закJIаду освiти (норми
наповнюваностi груп; ознайомлення
батькiв, iнших законних представникiв
здобувачiв освiти з умовalI\,Iи
перебування у пансiонi)

+

28 Порядок надання державними,
комунаJIьними закJIадами освiти
платних та iнших послуг (у разi ix
надання)

+

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

релiгiйними органiзацiями

+

30 Особливi вимоги до дiяльностi
спецiалiзованих закладiв освiти

+

з1 Особливi вимоги до дiяльностi
спецiальних закладiв загальноi
середньоi освiти

+

За результатап{и перевiрки встtIновлено:

вiдсутнiсть порушень вимог законодавства

* HMBHicTb порушонь вимог законодавства

ll/,,rd'
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Питання щодо здiйснення контролю Вiдповiдi на
питання

так н1
1 Про проведення iнституuiйного аудиту заклад освiти письмово

повiдомлений не пiзнiше нiж за 10 днiв до його початку +
2 Копiю наказу про проведення iнституцiйного аудиту та службовi

посвiдчення, що засвiдчують посадових осiб органу, який проводить
iнститучiйний аудит, пред'явлено +

J Перед початком проведення iнстиryцiйного аудиту внесено запис до
журналу, в якому облiковуються заходи державного нагляду
(контролю) в закладi освiти (у разi наявностi) +

4 ,Що початку роботи експертноi групи в закладi освiти проведено
нараду, пiд час якоi голова експертноi групи проiнформував trро
порядок проведення iнституцiйного аудиту +

5 Строк роботи експертноi групи в закладi освiти не перевищував
строку, визначеного законодавством l

6 Пiд час проведення iнституuiйного аудиту посадовi особи органу,
який проводить iнституцiйний аудит, надавали керiвнику та
працiвникам закJIаду освiти консультацiйну допомогу (у разi
потреби)

+
7 Перед початком проведення iнстиryцiйного аудиту керiвника

закладу освiти попереджено про використання засобiв аудiо-, фото-
та вiдеофiксацii (у разi, якщо TaKi засоби використовувалися) +

VII. Перелiк
ПИТаНЬ ДЛЯ 3аКлаДУ освiти щодо здiЙснення контролю за дiями (бездiяльнiстю)

посадових осiб органу, який проводить iнституцiйний аудит****

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

J\ъ

з/п
Пояснення, зауваження або заперечення

a
Голова та tшени експертноi групи, якi
аудиту

заст.упник начальника вiддiлу
взаемодii з органами мiсцевого
саtvtоврядування" монiторинry
та позЕIпланового концолю
закладiв освiти управлiння
ДержавноТ сцужби якостi освiти
в одеськiй областi

(посада)

бра;lи участь у проведеннi перевiрки пiд час iнституцiйного

Валентина САМоФАЛоВА
(власне iм'я ПРtЗВИЩЕ)
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головниЙ спецiалiст вiддiлу
iнституцiйного аудиту
управлiння Державноi служби
якостi освiти в одеськiй областi

(посала)

головний спецiалiст вiддiл}r
взаемодiТ з органами мiсцевого
самоврядування. монiторинг},
та позапланового контролю
закладiв освiти управлiння

Тетяна ЧЕРЕПlIН
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

олександр Шкоропддо
(власrrе iм'я ПРIЗВИЩЕ)

Галина АРХИПЕНКо
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

Галина АРХИПЕНКо
(власне iм'я ПРlЗВИЩЕ)

освlти
l,л|,D
,\_.цJал (__

l.
у!rв одеськiй областi

(посада)

Керiвник закJIаду освiти
директор СергiiЪського
опорного закладу загальноi
середньоi освiти < СергiiЪськиЙ
лiцей> СергiiЪськоi селищноТ

ради Бiлгород-Днiстро вського
району Одеськоi областi

(посада)

TpeTi особи, яких зirлучено до проведення перевiрки

(посада) (пiдпис)

(посада) (пiлпис)

Примiрник цього акта на 1З cTopiHKax отримано 25 жовтня 2021 року

директор Сергiiвського
опорного закJIаду загаJIьноi
середньоi освiти (СергiiвськиЙ
лiцей> Сергiiвськоi селицноi
ради Бiлгород-Днiстровського

районч Одеськоi областi
(посала)

Вiдмiтка про вiдмову вiд пiдписання керiвником закJIаду освiти, третiми особамлt цього акта

* По батьковi особи зазначаеться у разi його наявностi,
** Пiд TepMiHoM "керiвник закJIаду освiти" розумiеться також особа, яка виконуе обов'язкlt керiвника закладу освiти.
*** У разi недопущення експертноi групи до проведення iнстиryцiйного аудиry перелiк питань,шодо проведепня

(лiдпис)


