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Кiлькiсть здобувачiв ocBiTи на день первiрш 502.

I. Загалъш* iпфорпrsцiя шро Еровсдецпя EepeBipкц пц час iвgгптучiЁного
аудП:гу

.Щоlсуменц на виконання якого проводхтьýя ncpBiplca:
Наказ вiд (И. 10.202 l JФ 0 1-09/3б

Тип iнституцiйного аудиry :

у планоюму порядrry
+ у позаплttновому порядlсу

Iнtfuрмачiя цро недоЕу!цення експерrноi грули до проведення iнстятуlriйного ауд}rту або iншим
чином gгворення перешкод у П робmi

(заrюшlоетъсr у разi ппявпосri перешrrод)

Il. Строк ЕровсдсвцI iпtт!тJrцif;пш,о flудвту

Почаmк Завершенrrя
08 l0 202l tз 00 l8 l0 202l 1б 00

число мiсяць oiK годнни хви]пини число пrrcяrь р|к години хвилини

d, 
l



У плановопrу порядку У позаплановому порядку
Тип зоlоду дер)IсLвного нагляду (контролю) Тип захолу деркавного нагJIяду (контролю)

* не пDоводився * не пDоводився
проводлвсяз по

Аlсг первiрш JS
Розпорцюшеrнr -щою 

усуrrcЕrЕ{r rюруrfiеЕIь:
не видllваJIося; видiлвал(юя,

його вltмоги:
викона}lо; Ile BtlKoHaHo

проводивсяз по

Аlстпервiрсr J{b

fuзrюряlгкеrrня щодо усуЕýfrrrя rюр5пIIеfь :

не видавалося; видаЕалося;
його вимоги:
виконiшо; HeBиKoнll}lo

III. Irфорlапir про оgrавпi* Еро|всдGrп* з*хiд дGря{tвЁоfо ЕtгJIяду (коптролю}
у сферi загалrьшоi середпьоi освiтп

IY. Особц, шрп€!дпi иiд час перевiркп

Голова та членн експерrноi rрупи, якi брапи участь у проведеннi перевiрlса
начальник вiддiлу взаемодii з оргаrrами пдiсцевою
самоврядчвшlня. монimlrинry та позаплаlового
коЕгDолю закJ[адiв oýBiftr yIIpaBJriIrHя Дерffiвfiоt
сrrркби якостi освiти в Одеськiй областi
(посада)

головний спецiалiст вiддirry iнституlriйного аyдлтч

головний спецiа.пigг вiддiлу iнgшrryцiйною аудrrry
чправлiння Дерлсавноi слчхби якостi освiти в
одеськiй облаsтi

(rюсада)

Керiвник firкjlаду освiти
диDекюрIванiвськоющ
iMeHi Б. Ф. Девев'яrrка lBarriBcbKoi свшдшrоi рqдн
одеськоr областi

(посала)

Трегi особи, яких зал)шено до проведення первiрlсл

СИIIоВА Анастасiя Володимирiвна
(прiзвиIце, irr\ по багьlковi)

JIАБУНСЬКА олена [BaHiBHa
(пфвпще, iм'ц по багьковi)

ЛЮБЧЕНКО Олексаншr Васшrьович
(прЪвшцq irr'ц по багьковi)

ШТРЕНКО Людмила Миколаiвна
(прiзвищq iм'я, по бrгьковi)

{посада} (пфffiIщq iм'я, по бrгьковi)

V. Пропсс п]ювGдепшI шGрвiркп пiд час iшсrптушif,шого аудпту (oKperrпx
процедур) фiксувавсп

закладом освlтп засобаплп аудiотехнiки
засобами вiдеопехнiю,I

поGадовою особою органу, який проводшь
iHcrиTшriйHi аудлт засобамн вiдеоrgхнiки

N'



YL Пcpe.rriK
llптапь щодо додер2каппп закIrадом освiтп вЕмог закоподавства у сферi

зlга.пьпоiсередшьоiосвiтп та оllпс впIв.JIешпх порушешь (у разi шаявностi)***

Ns
зt
п

fIитання щодо додерпýання закJIадом
ocBiTп вt{мог ýкоrrодавýтвll у сфр,
загалlьноi серлньоr освiти

Вiдповiдi
ýа

'пtIтання

к
Qд
(d

c.r 9:ЕЕ'Gt
дýЁ

Опис вшявленого порушення
(iЩlсrнчrтих обставин i вiдтlовiдlтих
MaTepimliB, що ix пiлгверджують) iз
кu}наченням статей (частин, пункгiв,
абзацiв тOIцо) акгiв законодавстваТак Hi

l пiдстави дJIя цровалження дiшIьноgгi з
надlшня ocBiTBix посJцг у сфрi
загальноi серлкюi оовiти (шявнiсть
лiцензii, стацrry, поло)lсення про
сарукryрниП(i) пiлрозлiл( и))

+ Усупереч впмогам абзаrry [l частини
другоi статгi 3З Закону УкрiЪи <Про
повн)r запальну середню освiтlu
oKpMi положення статуry
Iванiвського закладу загальноi
серелньоi освiти iMeHi Б.Ф. .Щерв'янка
IBaHiBcbKoi селпщноi рди Одеськоi
областi (далi ЗО), затверджсного
рiшенням IBaHiBcbKoi селищноi рди
вiд 03 лютOго 202l polcy NЬ l I4-VIIL
мigгкть oKpMi положення, що
суперечsть з{жонод{лвсlгву. Зокрма,
сгаryюм ЗО:
- пердбачоно, що зilкJIад плану€

ýвою дiяльнiсть вiдповiдно до
перспективного ппilну та не
перлбачсно розрdлення стрlэгii
розвIrтIry ЗО, ii схкtпення
педагогiчною радою, зiIтвердкення та
фнансування ралiзаrii засновником;
- перлбаченi не yci обов'язки

rrедаrогiчннх прецiвникiв, внзпачецi
законами Украiни <Про ocBiT1o> та
<dlpo повну ýlгальну серсдню ocBiry>.
KpiM того, мiсшrться iнфоршацiя про
затверддФннл зразкiв лоlсуlлентiв про
базову та повну середню ocBiry
K'aбiHeToM futiHicTpiB УкрiЪи,
посиrIання на Закон Украiни кПро
зlлгальну середвю ocBiryrr, що вlратив
чrrннiсть l8 берзня 2020 року на
пiдсгавi набрння чинностi Зшсоном
Ук.раiнп кПро повну загальну серелню
ocBiTv>.

2 Зарахування дiтей до закilадiв освiти,
вiдр>суванrш учнiв iз зак.лддiв оовiти i
переведення учнiв з одlого зiлкJrаду
освiти до iкшого (шrя приватfiIФ( i
корпоративних закшалiв освiти
вiдтlовiдно до порядкJr, визначеного
засновнпком)

+ Усупереч вимогам пунrсгiв 2,3 роздi.тry
lll Порядку зарахуванrrя, вiдrацrванюI
та переведення учнiв до дерDкilвних та
KoMyIIaJБH[о( закJIадiв освiти для
здобуггя повноi загалrьноi осролньоi
освiти, зtлтвердженопо наказом
Мiнrсrерсrва освiти i науки Украiни
вiд lб квiтня 2018 року Jф З67 (далi *



ПоlЦлоК заЁýЁаIffrя, вИрахуванffя пt
переведення учlriв) у ЗО вiдрахув€tння
y.пtiB у зв'язку з персведенням на
нllвчllнllя до iнших зшtладiв освiти
здiйонюеться без письмового
пiдjверддевня або Його cKarroBmrot
копir з iншою закJIадJr освiти про
моrслпrвiсть з:лрах)rкшня до нього
вiдповiдною }lчЕя. Тац упродовж
червня{ершrя 202l року нак{Lзами
дffФёкl,ор ЗО вiдрахоIýfiо у зв'язку з
перевсденням до iнших зшсll4дiв
освiти лише на пiдgгавi заяви батькiв 5
yTliB: , уffi l0-A юrасу
(rrаrсаз лиркюра ЗО вiд 04 червЕIя
Ж21 рку Je I6-y); , учrIfl
1ЬБ клису (rrаmз дцрекюра ЗО вiд t7
червня 202l року ЛЬ l8-y);

, ученЕцю 10-А кJIасу (наказ
JЕiрекrcра ЗО вiд 0l rпшня 202l року
Je 28-у} , ученицю l0-A
класу (насаз диреIсюра ЗО вiд 0t
липня 2021 року М 29-у);

, учI-ш l0-Б шасу (наказ диреIсгор
ЗО вiд 10 сершrя 2021 року Лi 38-у,).

Усуперч бкмоrам пуккry 3 розлiлу III
порядlсу зарахувiшня, вiдрахування та
поревсдення учшiв порушц"ються
строш видlлння наказiв пр
вiдра:qуваrшя у.штiв дпя переведенrul
до irпшого закJrаду освiти. 1'ак,

упродов>к червня-серпЕя 202l роry
вrrдано нtлкfr}и про вiдрхуваrтня 5

5rчнiв: , учня [0-А шlасу, -
H:lкill вiд 04 червня 202l року Nbl6-y,
а ýiЪ* баfl'tсiЪ bih 01 'Чефня 2021
роry; . та ,

учкiв 6-Б i 3-А шraciB вiдповiдно, -
наlсц} вiд 09 фрпня 202t року Ne Зl-у,
а заява батькiв вИ 02 серпня 2021

роlт; та
, у.пriв 4-В i 2-Б клrасiв вцповйно, -

нlшGLз вiд 09 серпня 202l porqy Nе 3З-у,
ажямбатькiв вiд 19 JIипнrt 2021 prcy.

Усуяереч вямогам гryнкry t розлi.гry IV
IIорялку заFхрштня, вiдрахувшrнll та
перевсдення учнiв Ю не було
повiдомлено вiдповiдду службу у
справах дiтей ,,pd вцрахуванtrя

кпасу, з

.,{

"il
,i

i

,*\'



дiтей, поSавлених батькiвсъкiго
пiкпувшrня.

э Формуванrrя клаýiв, шrасiькошrплекriв
(y пазi наявностi)

+

4 Норми нilповнюваностl KllaciB i клlасiь
комппекгiв (у рmi rпаявrтосгi}

дерJкавного, комунiлльнопо заIФаду
ocBiTTr

+

5 Подiл клlасiв на групи пiд час вивченЕя
окремш( кавIIальню( rryелметiв
(iнтвгровrurих щурiв) у дsрriсдвноlllу,
комунiшьному заклалi оовiтп

+ Усуперч вимоrам Порялrсу подiлу
класiв на групи при вивченнi окремих
лрелмсгiв у ,Jагiл.льн(хювiтнiх

навIIальню( заюцдац затверлженого
наказом MiHicTepTBa освiти i Hayrcl
Украrни вiд 20 лютоп) ZOOZ року
ЛЬ l28, HaIGLзI)M дирекOр ЗО вiд 0l
вереýrтя 202l рOку ]е lЗ7,о у
2аV2022 нiшчiлльному рош подiл
клаоiв на црупи пiд час вивченtlя
окремих прсамегiв пердбачений не
дJIя Bcix класiв ЗО, якi мають
вiдповiдrту наповнlовапiстъ. 3окрем+
не дiJIятъся на групи пц час вивчення:
- iнlфрматrrхи - дев'ять класiв Зо

{2-А,2-Б, 3-А, 3-Б, 4_А, 4_Б, 4_в, l0-
А, l0- Б);
* тудового вiлвчання - TpIr класи

зо (7- А" 7-Б, 8_А).
6 Порядок облiку учнiв + Усуперч вимогам пунrсгу l0 Порядку

ведення облiку дiтей дошкiльного,
шкiльного BiKy та учнiв, ýIтвsрджено
поýтановOю Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд tЗ версня 20t9 рку
Jф бИ (дадli - Порялок ведення облiку
дlтей дошкiльного, шкiльного BiKy та
учшiв) ЗО протягом оgганнiх 2 poKiB
не подаються дшli Bcix учнiв, якi до
Еюrо зархованi, вiлtлцiлу освiти,
ltлолодi та споргу IBaHiBcbKoi селиuшоi
ради, вiдповiдалrьному за ведення
облiку штей шкiльного BiKy.

Уёрефч вймогам пункту I I Порядку
ведення облiry дiтей дошкiльного,
шкiльного Bilcy та учнiв ЗО при
вiдрхуванкi учнiв не надаються ix
дшri, у тOму числi мiсце продовження
зхсбуття заrальноi ссрелньс[ ocBiTTr,
вiддilry освiти, молодi та спорry
lBaнiBcbKoi селишноi ради,
вiдповiдасlьЕому за,ведsн}lя облirqу
дiтей шкiльного BiKy.

,il



7 Вийоги цбдо сФукfурй i трпвалiостr-
нiшчапьного polcy, нilвчilльного ти)к}ljя,
навчilльного дня, заtIять, вiдпочинlсу
мiж ними

-l-

8 Обов'язковi ск.lтддники освiшrюi(iх)
црограми (прогрм) закпаду ocBiTи,
порлдок ii (ix) розроблення/схмлення/
ýлтвердження, а TilKo)K коштн, за
рахунок якиr( здiйснюсгъся iT (ix)
реалiзшriя

+ Усупереч вимогам частини третьоi
cTaTTi l i Закоlту Украirти (Пр повну
зага.пьну середню ocBiTlor, абзаrту 17

розлiлry I .Щержавного стtlндарту
базовоi i повноi загально[ ссредньо[
освiти, зllтвердкеного постановою
Кабiнеlч MiHicTpi* Укрi'lси вiд 23
дистOпада 20l l polqy ЛЬ lЗ92, в
ooBiTHiй програмi ЗО на 202|12022
навчальний piK вiдсуrня проIрама
введеного за рахунок годин
варiативноi скп4довоi фrсулътативу
к}fuродознавство одещини> (у 8
KTlaci) та програ}.rа курсу за вибором
t<Етика>, введеного за рхунок годин
MpiaTиBHoi скпадовоi у 5-6 кпасач, мае
вiдповiдний гриф MiHicTepcTBa освiти
i Haylcl Укрiни, строк дii якого сплив
ч 2009 поцi.

9 Змiог i порялок
скпадшlня/заrвердх(ення рiчного(их)
tивIIальногdих) rшшry(iв) закJI4ry
освiти +

+ Усуперч вимогам чilстини шосm[
ст.атгi l l Закону Украiни (Про повну
заrальну середню ocBiT5п ЗО не
забезпечустъся конкрgгизаl(iя
вибiрковlшl (за вибором 1r.lHiB) ocBiTHix
компонентiв у рiчному навчiшьному
планi дш l0-11-x шmсiв, Зокрема,

рiчний навчальний план ЗО на
202lпа22 нааtЕJIьнЕй piK мiстrгь три
вибiрковоюбов'язкових предмети
(<dнфрматик)D}? <<Технологii>r,

кМистецтво>) для вивчення учнями
впродовж 2 poKiB, юдi як обрана ЗО
TllIIФB& оевiтrrя прогрма псрдбачала
вибiр учнями двOх з ниL

l0 ъсоби навчitння та обладлання
tивIIальнtо( кабiнетiв i STEM-
лабораторiй (вимоrи до оснаrцення
засdами Hllвtиttltfi та обладнанrrям;
доlсументшtiя, яку повиннi MaTrr засоби
навtIання та обладнання)

+

11 Пiдстави та порядок оргапiзацii форм
зпобуrгя повноi загашьноi середльоi
ocBiTpr

+ Усуперч вимогам частини другоi
стаггi 14 Закону УкрiЪи (Про повну
заftulвfIу оереднrо освiтуп, пункry 8

рlозлtлу I Положення пр
irщивiдуалlьку форму здобуггя повно[
загадlьноТ серелньоi ocBiм,
затверлженою наmзом MiHicTepTBa
освiти i Haylcl Украiни ъiл 12 сiчня

,,}r'



2016 фrу JФ 8, iндивiдуагrьнl
навчаrrьнi плани учнiв, дJIя яких
органiюмно педагогiчний патрнахс
у 2аlП022 навчЕtJIьному роui, не
забезпечуrогь виконання rIшIми
оевiтl*ъоil }!рOгрЁми ЗЦ так як до lrl,tx
не вкlIючено oKpeMi предмети
iHBapiaHTHoi скл4довоi, а саме:
- м)rзичне мистеLпво та фiзична
Iсультур - дJIя ученицi 4-В кJIасу

;

- фiзична культур - дIя учениф б-Б
к.паýу ;

- фзи.па культура - дш учня 9-Б
кJIасу
GcpiM тоrо, ir*дявiаумънi навчальаi
IIJIaH]I вищевкil}аних учнiв не
пiдrшсанi iхнiми батысами_

|2 Порялок цроведеш{я дер:mвноi
пiдсумковоi aTecralrii в зlrкпалi освiти

+

13 Забезrrечення Jпrов дIIя злобутtя ocBiTH
осiб з особливкшlи освiттriпшr
потрсбами

t Усулереч внмогам частнн четверr,оi та
п'ятоi с"гатri 26 Закоry Украirш кПро
повну зlлгаJьну середlю ocBiry>>,

rryrшTiB |2, l3 Порядку органiзацii
iнrсшюзивного нllвчання у
запальн(хювiтrriх Iавчальних закпадаь
заверд}сеного поспIноЕою Кабiнеry
MiHicTpiB Ущраiки вц 15 серпrrя 2011
polry JФ 872 (датli Пор"до*
оргапiзашii iкклюзIвного навIIання), в
iндrлвiдуаrьних програlr,lах розвитку на
2а2lп022 t{авЕпшtьffltй piK семи учнiЁ з
особливими освiтrriшл потрбаrr.rи
(та
шплgу,

, 1"rHiB 4-А
, ученицi 4-Б кпасу;

, учня 4-В класу;
, уш 5-А IФасу;

, учня 7-Б класу та
., учня &Б класу), для яких

органrюваrrо iнкlпозивне навIfitння з
0l вересня 202| року (наказ
дЕIреrсfirра ЗО вiд Ot вересня 2021 j\b

l53+ <dlpo оргшriзачiю освiтнього
процеGувкlЕюil(зiнкltюзивним
нllвчilнням у 2а2lDО22 навчальному
рощr, не зазtIачено кiлькiсть годин
r$оведФпtя кореlсriйноgозвк:гковIlх
заflrгь, вtlзtlачених вiдповiдними
висновка}rЕ комlпrальноi установи
rrlBaдiBcbKrй iшкrrrозrrвно-рсурний
центрD IBaHiBcbKoi }районноi 

ради
Одесько[ областi про комплексну

-t'-



ft сI,t*о}iоьпедагоif tr{у
розвитIry дrтини.

оцffiку*

Усупереч вимогам ггуt{кту 11 Порялку
оргшliзацii iнкllюзивного навчання у
2t2lftа22 тшв,чшьноrtry роцi Б ЗО не
забезпечено корещiйrу спрямованiсть
освiтнюю цроцесу дJIя дiтей з
особливиrм ocBiTrriMи потрбами, що
IIавIIаються в iнкrrюзивних кпасilх.
Зок,рма, до iнливiлуальних
IIав.IальнID( гlгlанiв учениIri 4-А K.Tracy

та учешпri 4-Б не
вкJIючено заtIяття з учI{гелем_
реабiлimлогом, станом на 18 жовтIIя
2а21 рЕry ъKi заЕ{rIття з
виIцевкi[зiлними )неницями не
цроводягься_

Усупереч вимогам частини другоi
сmтri 14 Заколту У,крi'ни (Про rloвHy
загаJIьщr середню ocBiT,1o>, пункry 15
Порялку оргшлiзаllii iнктпозивного
tlilвIrilння irшнвiяуальнi навчадьнi
плани злобувачiв освiти зЕlкпаду, дJц
якJD( органiзовано iнкrrюзивне
навчiшня у ZФtl2OZZ навчальному
роrп, ке забезпеч5потъ виконанrя цими
учнями ocBiTHboi прогрми ЗО, так як
до HID( не вкJIючено oKpMi предмети
iHBapiaHшoi сшlадовоi. Зоlсрема, до
iйивИУа.пiЁих HdB.ia;rbHnХ планiЁ
)rченшlь 4-А шасу та

ученкф 4-Б к.rису
не вкrIючено шлглiйсыqу мову та
iнtфрматлшсу; учня 5-А кпасу

- ф.**rrу,qудьтуру, учня
7-Б кrису
мову; учня 8-Б кпасу
аrглiйську мову,
лiтераryру, бiологiю.

- англiйську

зарфiжну

Усуперч вимопл}l чtлсIини шостоi
статгi 26 Закону УrqраIни <Про повrtу
заI-ЕшIьЕу середrю ocBiTy> д.лlя учнiв з
особливими освiтнiп,шr потрбами не
floBнcкl мiрою забезвсчртъся
особпстiсно зорiеtтюваяе сrrряь{уванttя
осъiтнього процесу: штатяим
розписом ЗО ца 2021 piK перлбачено
5 ставок llсист€нта вчi,rтеля, хоча з 01

2o2l
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iншiюзивкiоr MiaciB (вiл 01 Бе-FсIfi
202l року JФ l53-o кПро органiзафю
освiтньогru цроцесу в кJIасах з
iнклlюзивним нllвчiлнням у 2021.12022
навIIальному роцЬ)

|4 порrдок утворtтllя в фунlсriоrryванllя
в зак:rадi освiти педагогiчно[ рqдщ а
також niml)BallbHoi ради (у разi iI
створснrrя)

+

15 Наявнiсть IIIтатнопо розпису закjlад]r
оФвiтл i порядок frого

розроблення/погодкення/затвсрдкення

+ Усуперч вимогам частини першоI
стДттI1 б0 Зiкону УкраiЪи,(Прб пОвну
загальну середню освiцп> rrrгатний

розпис ЗО на 202l piK затверджений
tичальником вiддrлу оовiти, молодi та
спорry IBaHiBcbKoi селишtноi ради, а не
дlrpелсторомЮ.

16 Наявнiсть тарифшtiйних спискiв
пршriвникiв i порядок rx
погодження/затверддснrш

+

l7 Порядок ;lозпопlrry педагоriчного
на&lrrmжGння rrcдагогiчнrдr
прчiвникiв (у тOму числi менше
норми)

+

18 пiдввцlенвя кзалiфшrii
педагогiчними працiвнпIсами

+

l9 +

20 Внкоrrання педагогiчними
прцiвникатrrи обов'язкiв, пердбачених
законодавGтвом

+

2| Виконшлня керiвником зiлюIаду освiти
обов''rзкiв,
зilконодавством

перлбачених
+ Ус_упереч вимогам частини четвергоi

с"rатгi З8 Закоrry Украiни кПро повну
зiлпальну середню ocBiry> диреlffором
ЗО не кокцролюетьýя виконання
ocBiTrrboi програми трьома )лнями,
дtя якиr( органiзовано педагогiчний
fiатЕЬнФц та шiстьма учIrffми з
оообливими освiтнiми потрбами, якi
нiшчаються в iнклюзивних KJIaciDL до
iндивiдушlьних tlllвчllльних rшанiв
яких не вкJIючено oKpMi предмети
iHBapiarrп*o'i с к.пqдовоi.

Усуперч вимогам пiдпункry
четверюю пункry 1 розлiлу IV
Полохсення про орrшiзаlliю роботи з
охорони цр4цl та безпеки
лсатrсдiяльностi учасникiв освiтнього
процесу в установах i закладдх освiти,
затвердженого нiшйзрм MiHicTepTBa
освiти i науки Украiни вiд 26 грудня
2017 polcy Лý 1669, директором ЗО



затвердкено пос4довi iнструкцi'i
прачiвникiв ЗО без обов'язкового
блоку питань з охорони працi, безпеки
lсlтrедiяльностi.

Усупqреч вимогам пунктiв 8, t9
1,озлrлу II Положення про порядок
розслiлування неш{асних випадкiв, що
сталцся iз забувачами освiти пiд час
освiтнього процесу, затвердкеного
HilIGlзr)M MiHicTepTBa освiти i наlпсл
Украiни вИ tб травня 2019 року Ns
659, вiдсупli матерiали розслiдування
неIцаGнID( випддкiв, якi зарестроМнi
в ryрналi peecTpaltii нещасних
випqдкiв, що ýталися iз злобувачами
швiтрт. Ькрмц вiдсутнi акти
розслiлування нещасн,ого внппдку,
шrпл Н-н; лротOколи засiдання комiсiй
iз розслiлувilння нещасн,их випадкiв"
що стilJIися 22 травня 2019 року та 10
люrого 202I рку 1а rrarrft,cTpoBaHi у
хqрналi peccTpaчii нещасних випадкiв,
що gпlпися iз здобувачами освiти за
"h&t i JЧ92 вiдповiдно"

22 Вимогп щодо дiловодства в деркаанI.fl(
i комиrru!ьних закrrадil( освiтя

+

2з Забезпечення проюросгi, та
iнформаItiйпоi вiлкршlосгi закrI4ду
освiти

+

24 Органiзашiя харчуванlш учнiв
{на*внiстъ Фообн, вiдповiдаrrьrюi и
органiзацiю )rарчування в закrщдi
освiти; оргшliзачiя харчування дlтей
пiльювшr катеюрiй)

+ Усупереч вимогам rryHIcry 27 роздrrry
<Оргаlliиrriя харчуаа}rня)) Порядку
органiзацii харчування у закJIадах
ocBiпl та дитячих заюIадrrх
оздоровлення та вiдпочинtсу,
з:lтвердд(еного постановою Кабiнету
MiHicTpiB Уryаiни 

. 
вiд 24 берзня

202l року Jф 305, у 202112022
tlав.Iальнолry роцi згiдно з tIaKдtoM
дирекгора ЗО вiд 0l версня 202l року
}&139-0 кПро органiзацiю )сtртування
дтsй у 202112022 навчальному роtцD
трrrвалriсть перерв MirK павчшtьtrими
ýlняттями дJIя оргilriзацii прийому iжi
ллlя учнiв окремих к.пасiв становить
менше 30 хвилин: для учнiв 2-А, З-А
KlBciB - 15 хви.пин, 2-Б, З- Б,4-А,Б,В -
25 хвrллин.

25 !hбезпечення учнiв медичним
обслуговуваншям (rилвнiсгъ медичною
прцiвншса в зlкпалi освiти; облiкова
локумеrrrацiя щодо медпчнIо( оглядiв

+

х



у.{fiiЁ)
26 Порядок оргшtiзаlrii та функцон)rваIlня

групи (rруп) подовженою дня
+ Усупереч вимогам пункту б Порядку

створення груп подовженого дня у
дерlсiлвних i комунальних закJIадах
зага.пьноi сердньоi освiти,
з{rтверркеноrо HaкtвCIluf MiKicTepTBa
освiтш i науки Украiни вiд 25 червttя
2018 рку Ns 67'l, Нормативiв
наповнюваностi груп дошкiльних
нiшчальних закладiв (ясел-сапкiв)
комrенсJлочого тиггу, кл&сiв
спецiа.пьних загальноосвiпriх шкiл
(шкiл-iкrерtrатiв), груп подовжец)го
дня i виховних грул заг,аjlьноосвiтнiх
навIIальних зашlадiв ycix типiв,
з{l?tsерд)i€rrнх вtlка:юм MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вц 20 лютого
2Ш2 року J{b l28, наповнюванiсть
груýн подовженого дщ cTBopHoi
нil(L:юм JшрекrоF ЗО вiд 0l версня
202l ропry JS l35-o у 202l/2022
навчальному рощ, перевиrцус 30 осiб:
становить 45 учнiв.

27 Органiзацiя прФкимння та )гтриD{ашня

учнiв у пшrсiонi закIlаду ocBiTH (норми
наповнюваноогi цруп; озrrаftоrrлеrrня
батькiв, ihших законних предс_тавникiв
злобувачiв освiти з умомi{и
перебуваrня y пансiонi)

+

28 Порялок надання державнпlilщ
комунальними firкшадllми освiти
ffIаfifiж та ifimID( поýлуг (у рзi iх
надшrня)

+

29 Вимоги lцодо вiдноснн Mirс закшадоrл
освiти та громадськими обЪднанrrяплц
военiзованuми фрмуванlrями,
полiтк.rниilrн rвргiямlt {обЪлнанrямк},
релiгiйними оrrганiзаrriяrли

_L

30 особлпвi вимоги до дi.rпьностi
спецiшIiюваних заlсладiв освiти

+

зl Особливi вимоги до дiяльностi
спецiадьнрrх закIlадiв зата,rrьшоI

середньоi освiти

+

За рзультатшuи псревiрlсл всплнов}lено:

вiлсупriсъ порушstfь в[lмог законодirвства

* наявнiстъ порушснь вимогзаконодавства

-fu



Ns
зlп

flrrтанrrя щодо здiйсненrrя кокtролю Вiдповiдi на
питання

так Hl
1 Про провелення iнсшrryшiйкою аудtftу :rакII4д освiти ппGьмок)

повiдомлений не пiзнiшс Hirrc за I0 дrliв до його почап(у /
2 Копiю нilказу про проведення iнgгитуriйного аудиту та слулбовi

посвiдченнц що засвiдчдоть пФс&довнх осiб органу, якшft проводить
iнститшriйний ачдиц пред'явпено

/

J Перел початком проведення iнсшrгучiйноru ауд}rгу внеGено запис до
,ryрналу, в якому облiковуlоться зФ(одш дерmвного нагJrяду
(кошгролю) в зак:lадi освiти (у разi наявносгi)

r
4 ,Що початкуроботи екеfiёрrfiiоl груплt Ё }акладi OcBiтrr гФовЁде}iо

нарапу, пiд час лкоi голова експерноi групи проiнrфрмував про
порядок проведенЕIя iньтrrrуцiйнопо аудкry

l/

5 Стрк роботя скспергноi групи в закпадi освiти не п€ревиrцукlв
строку, вшtllаченок} законодавýтк)iд

l/

6 ГIц час ЕрOведеЕIтIя iнстэrгуцiйтюгo ауд!ffу rюсадовi особи оргаЕýr,
як.lй проволить iнституlriйний ауд}rц нядаRяцl,| lссрiвниlсу та
працiвниmм закJIалу освiти консультацiйlцr лопошrогу (у рзi
потреби)

V

7 Перл поIIатком проведення iнстlтгучiйноrc аудlтry керiвника
з4кJrаду ocBiTл ЕопербдrýIrо Еро вliкор|стflrня заообiв аудiо,, фоцо-
та вцеофiксацii (у разi,rrкщо Taki засоби впкориýтOвувалися)

/

YII. Псрезliк
пптапь длfl закпаду освiтп щодо здif,спеппп коштрtr,Iю за дiямп (бездiяльпiстю)

пOсадовпх осiб оргапу, якпf, проводпть iпстптуцif,шrй аудпт****

VШL Пояспеппя' зд!rва,кеппя *бо заЕер€че{flх щодо ароведепоi перевiркr та
цьOпо акта

шs
/п

Г[ояснетrнъ заувiDксfifiя або заперченtIя

Годова та членш експергноi гиулн, якi брали учась у провеленнi перевi-раr пiд час iнституrлiйного
аудl{ry

нача.тlьник вiддiлу взаепlодii з
органами мiсцевоrо
самовряц)вання. монimрингч
та поýлIшаfi ов{tго KollтEoJfio
закдlадiв освiти чправлiння
Дерlсавшоi сrrуlсби якостi освiти
в одgýькiй облаýтi

(посала)
Анастасiя СИЧоВА
(власне iм'я IIРIЗВI4IIЩ)

lz

N(,



головниfi с пецiадiст вiддi.rrу
iнqтlтгуцiйногo аудшrч
упЕlавшiння Деркавноi слrrrби
якоgri оовiти в одеськiй облвстi

(посала)

головншfi спецiалiст вiддfury
iнстиryцiйного аудпry
vправпiння Дерлсавноi слчlби
якостi освiти в Одеськiй областi

(посапа)

Керiвник закпаду освiтл
дшпекюр Iванiвського зашцry
загапьноi середпьоi iMcHi Б.Ф.
Дерев' янка lBaнiBcbKoi
селишшоi ради Одеськоi областi

(посаяа}

ТреIi осби, якЕх зшцвено до провsдення пepBiplcl

(посада) (лiдпяс)

€ (тюсадд). (пiдпис)

Прлмiрник Iъого шсга на lЗ srорiнк,ах {rгримано l8 хtовтня 202l ршсу
дирекгор lванiвською зашrащr
загальноi середвьоi irленi Б-Ф.
Дерев' янка lBaнiBcbKoi
селишшоi оади Одсськоi областi

(rюýада}

.Р-о
(пiдпис)

олена JIАБУНСъКА
(BrmcHe iм'я IIРIЗВИIIЩ)

Олексшtдр ЛЮБЧЕНКО
(власне iм'я IIРIЗВИIЩЕ)

Людмила ПЕТРЕНКо
(власне iм'я IР{ЗВШIР)

(власне iм'я IIРIЗВИIIЩ)

(власне iм'я IIРВВ}trIЩ)

Людмила ПЕТРЕНКо
{власпе iм'я IIНЗВШIР)

вiдмiжа про вiдмову вiд пiдппсання керiвнпкошr закJI4ду освiтц трегiми особами цк)го акта

* По баькой особп зазшачаеfiся у разi йою HarBrrocri.
** Пiд TepMiHoM 'лерiвяиr зал.па,41r освiтя' роз;rrd€тъGl тахOх оGоба, яп вr]хоrrуеобов'язrя rерiвяиrа зашrаду освiти.
*** У разi Еедоцпцешrr експсргнd rрtrrша до провGдсшцr iнсткгуuiйпоm аудtry перелiк пЕтань щодо пров8дення

п€ зflIювшrO€тъсt"
**** I("й роздiл заловrшосться вякдrочнrr керiвпrкоrr заллад5r освiти-


