
УПРАВЛIННrI ДЕРЖАВНОi СЛУЖБИ ЯКОСТI ОСВIТИ У ВОЛИНСЬКIЙ ОБЛАСТI
(найп,rенуваншI органу, який проводить iнстиryцiйний аулит,

вул. Кременецька. 38. м. Луцьк. Волинська область.43010.
тел.(0332) 24-57-1 8. e-mail: volyn@sqe.gov.ua. сайт: sqe.gov.ua

його мiсцезнаходження, номери телефону, адреси електронноi пошти, вебсайT )

Акт
за результатами перевiркп додержання закладом освiти вимог

законодавства у сферi загальноi середньоi освiти (пiд час iпституцiЙного
аудиту)

<16> листопада 202l року }lъ 01-07/45l02l|-i

нововолинськиЙ лцЕЙ Jt5 нововолинськоi мIсъкоi рАди волинськоi
оБлАстI

(наiп,rенування закJIад/ освiти)

КJIЬоФА Майя Леонтiiвна
(прiзвище, iм'я, по батьковi* керiвника закJIа.ry освiти**)

код згiдtо з е,ЩРПОУ 217З982|

сайт: htф ://novovolynsk-school5. edukit.volyn.ua
(мiсцезнаходження закJIа.ry освiти, його фiлii(й), номер телефону, адреси електронноТ пошти, вебсайry)

Кiлькiсть педагогiчних працiвникiв зашlаду освiти на день перевiрки 47.

Кiлькiсть здобувачiв освiти Еа день перевiрки 612.

I. Загальна iнформацiя про проведення перевiрки пИ час iнститучiйного
аудпту

,Щокуплент, на виконання якого проводиться перевiрка:
Наказ вiд 09.1|.202l року Nч 01-07l45

Тип iнститучiйного аудиту:
П у плановому порядку
+ у позilIлilновому порядку

Iнформацiя про недопущення експертноi групи до проведення iнстиryцiйного аудиту або iншим
чином створення перешкод y'fi роботi

будинок 35" (03344)46590" (03344)4671З" e-mail: school-05@nv-osvita.gov.ua"

(заповrпоеться у разi наявностi перешкод)

,й



II. Строк проведення iнституцiйного аудпту

III. Iнформацiя про останнiй проведений захЦ державного наглялу
(контролю) у сферi загальноi середньоi освiти

Початок Завершення
10 11 202l 10 00 16 11 2021 |4 30

число мlсяць plK години хвилини число мlсяць piK години хвилини

У плановому порядку У позагrлановому поряJIку
Тип заходу державного нагJIяду (контролю) Тип заходу державного нагJIяду (контролю)

+ не пDоводився * не проводився
П проводився з ПП" П П-ПППП по
пп.п п.ппп п

Акт перевiрки Jtlb ПППППППППППП
РозпоряджеЕня щодо усунення порушень:
П не видtlвЕшося; П видазалося;

його вимоги:
П виконано; П невиконано

П проводивсяз ПП-ПП"ПППП по
пп.пп.пппп

Акт перевiрки J\Ъ Пf]ПППППППГ}ПП
Розпорядження щодо усунення порушень:
П не видавалося; П видавалося;

його вимоги:
П виконано; П не виконtlно

IY. Особи, прпсутнi пЦ час перевiрки

Голова та члени експертноi групи, якi брали )пIасть у проведеннi перевiрки

головний спецiшriст вiддiлу взаемодiI з оргшlа.шrи

мiсцевого самоврядування. мопiторингу та
позапланового контролю закладiв освiти
управлiння Державноi служби якостi освiти
у Волинськiй областi

(посала)

головний спецiалiст вiддiлу взаемодii з оргадrаtrли

мiсцевого са:rловрядування. монiторингу та
позапланового контролю закладiв освiти
управлiння Державноi служби якостi освiти у
волинськiй областi

(посала)

головний спецiалiст вiддiлу взасмодii з органами
мiсцевого самоврядувшrня. монiторингу та
позапланового контролю закладiв освiти
управлiння Державноi служби якостi освiти
у Волинськiй областi

АНДРIЙЧУК Свiтлана Михайлiвна
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

АНДРУЩАК Олена Михайлiвна
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

СИДОРУК Юрiй Степаrrович
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

КЛЬоФА Майя Леонтiiвна

(посала)

Керiвник зчlкJIаду освiти
директор

(посада) "%/ (прiзвище, iм'я, по батьковi)

и/
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лJ

TpeTi особи, яких зzллучено до проведення перевiрки

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

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

V. Процес проведення перевiрки пИ час iпституцiйного аудпту (окремих
процедур) фiксувався

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

загальноi середньоi освiтп та опис впявJIенпх порушень (у разi
наявностi)*,t*

ЕГзакладом освiти Ei засобами аудiотехнiки
ЕFзасобами вiдеотехнiки

Е} посадовою особою органу, який проводить
iнституцiйнi аудит

tj-засобами аудiотехнiки
ЕFзасобами вiдеотехнiки

Ns
з/п

Питання щодо додержzlння закJIадом
освiти вимог законодilвства у сферi

зага.гtьноi середньоi освiти

Вiдповiдi
на

питання

цодн
., Q)

Fц riб
А
д

Опис виявленого порушення
(фактичних обставин i вiдповiдних
матерiалiв, що ix пiдтверджують)

iз зазначенням статей (частин,
пунктiв, абзацiв тощо) aKTiB

законодавства

Так Hi

1 Пiдстави дJuI провадження дiяльностi з
надання ocBiTHix послуг у сферi
загальноi середньоi освiти (наявнiсть
лiцензii, статугу, положення про
стDчктуDний(i) пiдроздiл(и))

+

2 Зарахування дiтей до зtlкJlадiв освiти,
вiдрахувшrня yrHiB iз закладiв освiти i
переведення yrHiB з одного закладу
освiти до iншого (для приватних i
корпоративних закладiв освiти
вiдповiдно до порядку, визначеного

]зсновникоф

+

1J Формування класiв, класiв-комплектiв
(у разi наявностi)

+

4 Норми наповнювtlностi класiв i класiв-
комплектiв (у разi наявностi)
державного, комунального закJIаду
освiти

+ У 2020-202| нtвчальному роцi
наказом директора вiд 31 серпня
2020 року Nч44 <Про кiлькiсний
склад 1^rHiB у кJIасах) визначено
кiлькiсть yrHiB у класах:l-А - 33,
1-Б _ з2, з-л _ з2,4-л _ зl, 5-А -
з4, 6_А з4,
6-Б - З5:. у 202|-2022 н. р. наказом
директора вiд 01 вересня 202l'
Dоку Ns 52 кПро затвердженн8

оffi,



мережi на 2021-2022 навчitльний
piK> затверджено кiлькiсть ylHiB у
кJIасах: 1-Б - 37,2-А - З1, 2-Б - 31,
4-Б _ з2, 5-Б - з4,6-А _ зз,7-л,
7-Б 31, що € порушенням
частини другоi cTaTTi |2 Закону
УкраiЪи кПро повну зiгальну
середню ocBiTy>.

5 Подiл класiв на групи пiд час вивчеЕня
окремих н{lвчшIьних предметiв
(iнтегрованих KypciB) у державному,
комунtlльному зtlкJlадi освiти

+

6 Порядок облiку y.rHiB +

7 Вимоги щодо структури i трива;lостi
навчЕlльного року, навчfIльного тижня,
нilвчilльного дня, занять, вiдпочинку
мiж ними

+

8 Обов'язковi складники ocBiTHboi(ix)
прогрtlп{и (програrчr) закJIаду освiти,
порядок iT (ix) розроблення/схвалення/
затвердження, а також кошти, за
ptlxyнoк яких здiйснюеться Гi (ik)
решiзацiя

+ Освiтня програI\,rа на 2021-2022
навчшlьний piK не вiдповiдас
cTpyKrypi типовоТ ocBiTHboi
програп{и, що суперечить вимогапd
частини третьоi cTaTTi 1 1 Закону
Украiни <Про повну загальну
середню ocBiTy> .

9 Змiст i порядок
складання/затвердженЕя рiчного(их)
нzlвчtlльного(их) плану(iв) закладу
освiти

+

10 Засоби навчання та обладнання
навчальних кабiнетiв i STEM-
лабораторiй (вимоги до оснащення
засобаrrли навчzlння та обладнанням;
документацiя, яку повиннi мати засоби
навч€lння та обладнання)

+

1l Пiдстави та порядок органiзацii форм
здобуггя повноТ загальноi середньоi
освiти

+

12 Порядок проведенЕя державноi
пiдсумковоТ атестацii в закладi освiти

+

1з Забезпечення yN{oB для здобугтя освiти
осiб з особливими освiтнiми
поmебапrи

+

|4 Порядок угворення та функцiонувilння
в закладi освiти педагогiчноТ ради, а
також пiклува;lьноТ ради (у разi if
ствопення)

+

15 Наявнiсть штатного розпису зtжладу
освiти i порядок його
розроблення/погодження/затвердження

+ У штатних розписЕlх закладу
освiти за 2019, 2020, 202| роки
вiдсугня посада <Вчитель закладу
загальноi середньоi освiти> та ix
кiлькiсть, яка вiдповiдно до
пункту 5 Типових штатних
нормативiв закладiв загшlьноТ

4



середньот освiти, затверджених
нзкЕвом MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраiЪи вiд 06 цудня
20l0 року Jъ 1205,

MiHicTepcTBi
Украiни

зареестровilного в
юстицii
22 грудня 2010 року за
Jф 1308/l8603, визначаеться на
ocHoBi Типовоi ocBiTHboi прогрilI\,Iи,

з урilхувtlнням iHBapiaHTHoi та
варiативноi складових, подiлу
класiв на групи при вивченнi
окремих предметiв, кiлькостi
годин, передбачених дJuI
iндивiдушlьного та групового
нtlвчtlння 1^rHiB, iнших вимог
законодzlвства щодо органiзацii
освiтнього процесу, з урахранням
норми на ставку l8 навчальних
годин на тиждень.

Вiдповiдно до наказу
вiд 3l серпня 2020 року J'(b 89-К
оргшriзовано роботу груп
подовженого дня, проте посада
<Вихователь> в штатних розписtlх
за2020 та202\ роки вiдсутня.

16 Наявнiсть тарифiкацiйних спискiв
працiвникiв i порядок ix
погодження/затвердження

+ Тарифiкацiйнi списки працiвникiв
закJIаду на 202|-2022 навчальний
piK Ее погодженнl з

уповновfDкеним оргtlном
профспiлковоТ органiзацii закладу
освiти, що е порушенням абзацу 4
пункту 4 Iнструкцii про Порядок
обчислення заробiтноi плати
працiвникiв освiти, затвердженоi
наказом MiHicTepcTBa освiти
Украiни вiд 15 квiтня 1993 року
}ф 102 кПро затвердження
Iнструкчii про порядок обчислення
заробiтноi плати працiвникiв
освiти>>, заре€стровttного в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни
21 тр{lвня 1993 року за Ns 56
(дшi Iнструкцiя про порядок
обчислення заробiтноi плати
працiвникiв освiти).
У 2021-2022 навчальному роцi
форма тарифiкацiйних спискiв
праrдiвникiв закл4ду не вiдповiдае
додатку 1 Iнструкцii про порядок
обчислення заробiтноТ плати
працiвникiв освiти.

ф/;r#.



6

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

+

18 Пiдвищення квалiфiкацiТ
педагогiчними працiвникtlп{и

+ План пiдвищення квалiфiкацiТ
педагогiчних працiвникiв на
2021 piK не мiстить тем (напрямiв,
найменувань), форм, видiв, обсягiв
(трива_постi) пiдвищення
ква-тliфiкацii (у годинtlх або
кредитчlх еКТС), перелiку
суб'ектiв пiдвищення квалiфiкацii,
cTpoKiB (графiкiв), BapTocTi
пiдвищення квалiфiкацii (у разi
встановлення) або примiтки про
безоплатний характер надання
TaKoi ocBiTHboi послуги чи про
саN,IосТlине
пiдвищення

фiнансування
квалiфiкацii

педагогiчним працiвником, що не
вiдповiдае пункту 19 Порядку
пlдвищення
педагогiчних
педагогiчних
затвердженого

ква_тriфiкачii
i науково-

працiвникiв,
постановою

Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 21 серпня 2019 р. Ns 800.

19 Проходження атестацii7сертифiкацii
педагогiчними працiвникЕlми

+

20 Виконання педагогiчними
працiвниками обов'язкiв, передбачених
законодавством

+

21 Виконання керiвником закладу освiти
обов'язкiв, передбачених
законодавством

+

22 Вимоги щодо дiловодства в державних
i комунальних закJIадах освiти

+

2з Забезпечення прозоростi та
iнформацiйноi вiдкритостi закладу
освiти

+

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

+

25 Забезпечення yrHiB медичним
обслуговуванням (наявнiсть медичного
працiвника в закJIадi освiти; облiкова
документацiя щодо медиtIних оглядiв
учнiв)

+

26 Порядок органiзацii та функцiонування
групи (груп) подовженого дня

+

27 Оргшriзацiя проживанЕя та утриманЕя + п

й



)пrнlв у пaнcioнi закладу освiтиlЙрми
наповнюваностi груп; ознайомлення
батькiв, iнших зЕжоЕних представникiвздобрачiв освiти ,^ yro"ur"

ПОРЯДОк ,rада""" д.р**""rй,комунаJIьними заклада.п{и освiти
платних та iнших послуг (у разi ix

Вимоги щодо 
"iдr,о.и" riГ."*.д";

освiти та громадськими об'еднаrrнями,военiзованими форму"*"rr",

особливi lй",. до дiяльностi
зага_гrьнот

спецiаlrьних закладiв

За результатап,rи перевiрки встzlновлено:

П 
"цсуп*iсть 

порушень вимог зчкоЕодавства

* наявнiсть порушень вимог закоЕодавства

VII. Перелiк
питань для заклаДу освiти щодо здiЙснення контролю за дiями(бездiяльнiстю) посадових осiб оргат{1 який проводить iпстиryцiйпий

l}ди1****,

5::Р:тiу"рчт".опосвlдченНЯ, ЩО засвiд,4а91" по.uдо"rх осiб й*r, йt.rро"одить
Ц9ТИТУЦЦЦЦй lциит, пред'явлено

,Що початку роОФ..п..r.оrrо
нараду, пiд час якоi головu 

"п"rrЬir"оi групи ,р";а;;у"* .rроцорядок проведення iнституцiйного ачлитч

;:Lж1l-ап4закладуоЬвiти-"";й;;;;;r;;;;;;;iir#,
iнституцiй"о.оýд"ф *фБrr"Й

Перед .rоru"*оrфоведення
про викориqтання засобiв ачдi



та вiдеофiксацii (у разi, якщо TaKi засоби використовувалися)

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

}lb

зlп
Пояснення, зауваlкення або заперечення

Голова та !шени експортноi групи, якi брали rlacTb у проведеннi перевiрки пiд час iнституцiйного
аудиту

головний спецiалiст вiддiлу
взаемодii з органами мiсцевого
самоврядувштня. монiторингу та
позапланового контроJIю
закладiв освiти управлiння
ДержавноТ служби якостi освiти
у Волинськiй областi

(посада)

головний спецiа-пiст вiддiлу
взаемодii з органа:rли мiсцевого
салловрядуваrrня. монiторинry та
позаIIланового контроJIю
закладiв освiти управлiння
Державноi служби якостi освiти
у Волинськiй областi

(посада)

головний спецiа-пiст вiддiлу
взаемодiТ з органаrчrи мiсцевого
саruоврядування. монiторингу та
позапланового контроJIю
закладiв освiти управлiння
Державноi служби якостi освiти
у Волинськiй областi

(посада)

Керiвник закJIаду освiти

Свiтлана АНДРIЙЧУК
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

олена АНДРУшАК
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

Юрiй СИДОРУК
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

МаЙЯ КJIЬОФА
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

директор
(посада) (пi.ftпис)

TpeTi особи, яких залучено до проведенЕя перевiрки

(посада) (пiдгпrс) (власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

(власне iм'я IIРIЗВИIrIЕ}

zffi/"
(посада) (пiдпис)
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Примiрник цього акта на 9 cTopiHKax отримано 16.11.2

директор
(посада)

Майя КЛЬоФА
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

* По батьковi особи зазначаеться у разi його наявностi.
* * Пiд TepMiHoM "керiвник закJIаду освiти" розуплiеться також особа, яка виконуе обов'язки керiвника закJIаду освiти.
*ic{< У разi недоrryщенЕя експертноТ групи до цроведення iнстrтryшiйного аулrrry перелiк питань щодо проведgнIuI
перевiрки не заповнюеться.
**** 

Щей роздiл заповнюеться викJIючно керiвником закJIад/ освiти.

- 

/-r-{r'€Gz-?.-a:-+<Z-azaz-. (z- ,/й,иz;7.4_%щ-

а4zz

Вiдмiтка про вiдмову вiд пiдписання керiвником зzlкJIаду освiти, третiми особаrr.rи цього акта

"й


