
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Управління Державної служби якості освіти у Сумській області 
(найменування органу, який проводить позапланову перевірку,

40016, м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38, контактний телефон (0542)776610, 
електронна пошта sumy@sqe.gov.ua, адреса вебсайту https://sqe.gov.ua/ 

його місцезнаходження, номери телефону, адреси електронної пошти, вебсайту)

АКТ
за результатами позапланової перевірки закладу освіти

«29» жовтня 2021 року № 03-07/01-08/72/17/1-п

КОНОТОПСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 5
КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(найменування закладу освіти)

ГУЛЄВА Олена Валентинівна
(прізвище, Ім'я, по батькові* керівника освіти**)

код згідно з ЄДРПОУ 32690630

Україна, 41600. Сумська обл., місто Конотоп. ВУЛ. КОРОЛЕНКА. будинок 6, 
телефон (0544)743379, (0544)743540 адреса електронної пошти
school5konotop@ukr.net, адреса вебсайту http://konotOD-school5.sumy.sch.in.ua

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

Кількість педагогічних працівників закладу освіти на день перевірки 55 осіб.

Кількість здобувачів освіти на день перевірки 761 особа.

І. Загальна інформація про проведення позапланової перевірки

Документ, на виконання якого проводиться перевірка:
Наказ від 25.10.2021 № 01-08/72
Направлення від 25.10.2021 № 11/01-27
Інформація про недопущення комісії до проведення позапланової перевірки або іншим 
чином створення перешкод у її роботі

(заповнюється у разі наявності перешкод)

mailto:sumy@sqe.gov.ua
https://sqe.gov.ua/
mailto:chool5konotop@ukr.net
http://konotop-school5.sumy.sch.in.ua


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

II. Строк проведення позапланової перевірки

Початок Завершення
26 10 2021 12 00 29 10 2021 13 15

число місяць ВІк години хвилини число місяць рік години хвилини

III. Інформація про останній проведений захід державного нагляду 
(контролю) у сфері загальної середньої освіти

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

+ не проводився + не проводився
проводився 3 по

Акт перевірки №
Розпорядження щодо усунення порушень: 

не видавалося; видавалося;
його вимоги:

виконано; не виконано

проводився 3 по

Акт перевірки №
Розпорядження щодо усунення порушень: 

не видавалося; видавалося;
його вимоги:

виконано; не виконано

IV. Особи, присутні під час позапланової перевірки

Голова та члени комісії, які брали участь у проведенні перевірки:

Начальник відділу взаємодії з органами 
місцевого самоврядування моніторингу та 
позапланового контролю закладів освіти 
управління Державної служби якості освіти у 
Сумській області, голова комісії 
(посада)

Головний спеціаліст відділу взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
моніторингу та позапланового контролю 
закладів освіти 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)

ШУЛЬЧЕВСЬКА Світлана Єгорівна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

БІЛАН Анна Олександрівна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

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

ГУЛСВА Олена Валентинівна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

Треті особи, яких було залучено до проведення перевірки

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

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



 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

V. Процес проведення позапланової перевірки фіксувався

- закладом освіти - засобами аудіотехніки
- засобами відеотехніки

- посадовою особою органу, який проводить 
позапланову перевірку

- засобами аудіотехніки
- засобами відеотехніки

VI. Опис порушень вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, 
виявлених під час позапланової перевірки***

№ Вимоги законодавства у сфері загальної
з/п середньої освіти, які було порушено, із

зазначенням статей (частин, пунктів, абзаців 
______________ тощо) актів законодавства__________ 

1. Упродовж п’яти робочих днів з дня 
отримання від закладу освіти зазначених 
документів учень чи один із його батьків 
(для учнів, які не досягли повноліття) має 
подати до закладу освіти, до якого 
переводиться учень: заяву про зарахування; 
особову справу учня. У такому випадку 
наказ про зарахування учня до закладу 
освіти має бути виданий упродовж одного 
робочого дня з дня отримання документів, 
визначених цим пунктом.
(Пункт 4 розділу III 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 від 
16 квітня 2018 року № 367, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 
року за № 564/32016).

Опис виявленого порушення (фактичних 
обставин і відповідних матеріалів, що їх 

підтверджують)

У вересні 2019 року зарахування Писанки 
Софії до складу учнів 6В класу здійснено 
без особової справи (наказ від 27 вересня 
2019 року №65-у «Про зарахування до 
складу учнів 6В Писанку С.»).
Цей факт підтверджує лист директору 
Комунального закладу «Клевенська 
спеціальна школа № 2І-ІІ ступенів» 
Рівненської обласної ради з вимогою 
переслати особову справу Писанки Софії, 
зареєстрований у Книзі вихідної 
документації від 01 жовтня 
2019 року за№ 145.

2. Сімейна (домашня) форма може бути 
організована для осіб віком до 18 років, 
батьки, інші законні представники яких 
виявили бажання організовувати освітній 
процес самостійно з урахуванням 
здібностей, інтересів, потреб, мотивації, 
можливостей і досвіду своїх дітей, для 
забезпечення їх індивідуального темпу 
засвоєння освітньої програми.
(Пункт 1 розділу III Положення про 
індивідуальну форму здобуття повної 
загальної середньої освіти, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України 
від 28 грудня 2019 року № 8 (у редакції 
наказу Міністерства освіти і науки України 
від 10 лютого 2021 року № 160),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 03 лютого 2016 року за 
№184/28314). •

З 13 січня 2020 року Писанка Софія 
переведена на сімейну (домашню) форму 
навчання без заяви матері (наказ від 
19 грудня 2019 року №89-у «Про 
переведення учениці 6В класу Писанки 
Софії на навчання за сімейною 
формою»).
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3. Керівник закладу освіти, в якому
організовано індивідуальну форму здобуття 
освіти, забезпечує реалізацію індивідуальної 
освітньої траєкторії здобувачів освіти
шляхом: організації та проведення
консультацій (у разі потреби) та оцінювання 
результатів навчання здобувачів освіти.
Керівник закладу освіти ознайомлює 
здобувачів освіти, їх батьків, інших 
законних представників (одного з них) із 
порядком організації відповідної
індивідуальної форми здобуття освіти (у 
тому числі з порядком і періодичністю 
оцінювання), визначеним цим Положенням 
та іншими актами законодавства у сфері 
загальної середньої освіти.
(Абзаци перший, третій, шостий пункту 7 
розділу І Положення про індивідуальну 
форму здобуття повної загальної середньої 
освіти, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 28 грудня 2019 
року № 8 (у редакції наказу Міністерства 
освіти і науки України від 10 лютого 2021 
року № 160), зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 03 лютого 2016 року за № 
184/28314).

Наказом від 19 грудня 2019 року № 89-у 
«Про переведення учениці 6В класу 
Писанки Софії на навчання за сімейною 
формою» не визначено порядок
організації та оцінювання результатів 
навчання дитини.
Наказом від 24 вересня 2021 року № 54-у 
«Про ліквідацію заборгованості та 
переведення учениці Писанки С. на 
навчання за сімейною формою у 7-А 
клас» не визначено графік проведення 
оцінювання навчальних досягнень за 
6 клас.
Із зазначеними наказами мати дитини, 
Писанка Т. А., не ознайомлена.

4. Для запобігання порушень прав дітей та 
забезпечення виконання обов’язків батьків, 
інших законних представників заклад освіти 
інформує відповідну службу у справах дітей 
про зарахування (переведення) здобувачів 
освіти на сімейну (домашню) форму.
(Пункт 4 розділу III Положення про 
індивідуальну форму здобуття повної 
загальної середньої освіти, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України 
від 28 грудня 2019 року № 8 (у редакції 
наказу Міністерства освіти і науки України 
від 10 лютого 2021 року № 160),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 03 лютого 2016 року за № 
184/28314).

Заклад освіти не проінформував Службу 
міської ради у справах дітей
Конотопської міської ради про
переведення Писанки Софії на сімейну 
(домашню) форму (наказ від 19 грудня 
2019 року № 89-у «Про переведення 
учениці 6В класу Писанки Софії на 
навчання за сімейною формою»).
У Книзі вихідної документації немає 
запису про реєстрацію відповідного 
повідомлення.

5. Переведення учнів закладу загальної 
середньої освіти (крім перших та других 
класів) на наступний рік навчання 
здійснюється на підставі результатів 
підсумкового (семестрового та річного) 
оцінювання учнів та/або їх державної 
підсумкової атестації (для учнів четвертих і 
дев’ятих класів) згідно з рішенням 
педагогічної ради закладу загальної 
середньої освіти, що упродовж п’яти 
робочих днів з дати прийняття має бути 
оприлюднене на його інформаційному 
стенді. W' // А''

У червні 2020 року Писанка Софія 
переведена з 6-В класу до 7-В класу без 
результатів підсумкового (семестрового 
та річного) оцінювання за
2019/2020 навчальний рік (протокол 
педагогічної ради школи від 05 червня 
2020 року №7, наказ від 10 червня 2020 
року № 30-од «Про переведення учнів 
1-4, 5-8, 10 класів до наступного класу»).

29 грудня 2020 року ученицю Писанку 
Софію переведено з 7В класу до 6А на 
овду^форму навчання (наказ від
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(Пункт 2 Порядку переведення учнів 
закладу загальної середньої освіти на 
наступний рік навчання, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України 
від 14 липня 2015 року № 762,
зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України ЗО липня 2015 року за № 
924/27369).

29 грудня 2020 року № 99-од «Про 
результати семестрової атестації учнів, 
які навчаються за домашньою (сімейною) 
формою навчання», наказ від 29 грудня 
2020 року № 49-у «Про переведення 
учениці 7В класу Писанки С. до 6А 
класу»).

6. Результати оцінювання фіксуються в 
окремому журналі або у класному журналі, 
що містить розділ/додаток для обліку 
навчальних занять та оцінювання при 
організації індивідуальної форми здобуття 
освіти.

(Абзаци шостий пункту 10 розділу І 
Положення про індивідуальну форму 
здобуття повної загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 28 грудня 2019 року № 8 
(у редакції наказу Міністерства освіти і 
науки України від 10 лютого 2021 року № 
160), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 03 лютого 2016 року за 
№ 184/28314).

Інформація про результати підсумкового 
(семестрового та річного) оцінювання 
Писанки Софії не зафіксована у класних 
журналах 6-В класу на 2019/2020 
навчальний рік, 6-А класу на 2020/2021 
навчальний рік, 7-В класу на 2020/2021 
навчальний рік, в окремому журналі, в 
особовій справі та в жодних інших 
документах.

За результатами позапланової перевірки встановлено: 
відсутність порушень вимог законодавства

+ наявність порушень вимог законодавства

VII. Перелік 
питань для закладу освіти щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) 

посадових осіб органу, який проводить позапланову перевірку****

№ 
з/п

Питання щодо здійснення контролю Відповіді на питання
так ні

1 Направлення на проведення позапланової перевірки та службові 
посвідчення, що засвідчують посадових осіб органу, який проводить 
позапланову перевірку, пред'явлено

2 Копії направлення та наказу на проведення позапланової перевірки 
надано

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

4 До початку роботи комісії в закладі освіти проведено нараду, під час 
якої голова комісії проінформував про порядок проведення 
позапланової перевірки

/п

5 Строк проведення позапланової перевірки не перевищував строку, 
визначеного законодавством

/ЯГ-Ґ-'

6 Під час проведення позапланової перевірки посадові особи органу, 
який її проводить, надавали керівнику та працівникам закладу освіти 
консультаційну допомогу (у разі потреби)

7 Перед початком проведення позапланової перевірки керівника 
закладу освіти попереджено про використання засобів аудіо-, фото- 
та відеофіксації (у разі, якщо такі засоби використовувалися) j у
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VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної 
позапланової перевірки та цього акта

Голова та члени комісії, які брали участь у проведенні позапланової перевірки

№ 
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

—. -

Начальник відділу взаємодії з органами 
місцевого самоврядування моніторингу 
та позапланового контролю закладів 
освіти управління Державної служби 
якості освіти у Сумській області, 
голова комісії
(посада)

Головний спеціаліст відділу взаємодії з 
органами місцевого самоврядування 
моніторингу та позапланового контролю 
закладів освіти 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)

(підпис)

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

Олена ГУЛЄВА

ШУЛЬЧЕВСЬКА Світлана Єгорівна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

БІЛАН Анна Олександрівна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Треті особи, яких було залучено до проведення позапланової
л-г-

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

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

Примірник цього акта на сторінках отримано

Qi і Я /п ' /у
U / (посада) {ГЦДПИС) (власне ім’я ГІЙЗВИЩЕ)

Відмітка про відмову від підписання керівником закладу освіти, третіми особами цього акта. ---
------------------------------------------- ------------ ------------------------------------------------------------------ ■----

* По батькові особи зазначається у разі його наявності,
** Під терміном ’’керівник закладу освіти" також розуміється особа, яка виконує обов'язки керівника закладу освіти. 
*** У разі недопущення комісії до проведення позапланової перевірки опис порушень вимог законодавства у сфері 
загальної середньої освіти не здійснюється.
**** Цей розділ заповнюється виключно керівником закладу освіти.


