
УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОi СЛУЖБИ ЯКОСТI ОСВIТИ В ОДЕСЬКIЙ ОБЛАСТl
(найменування органу, який проводить iнстиryцiйний аудит,

65045. одеська обл.. MicTo одеса. ВУЛИLUI НоВоСЕЛЬСЬКоГо. бчдинок 86.
тел. (048) 722- 1 l -5 5. e-mail : odesalgsq е. gov. uа. https ://sqe. gov. uы

його мiсцезнаходження, номери телефону, адреси електронноI пошти, вебсайту)

Акт
результатами перевiрки додержання закладом освiти вимог законодавства

сферi загальноi середньоi освiти (пiд час iнститучiйного аудиту)

19 листопада202l року J\ъ 01-09/47-|4ll-i

БОНДАРЕНКО Парасковiя МиколаТвна
(прiзвище, iм'я, по батьковi* керiвника закладу освiти**)

код згiдно з СДРПОУ 26249429

68600. Одеська обл.. MicTo Iзмаiл. ВУЛИЦlI ПУШКIНА" будинок 123.
e-mail: 26249429@mail.gov.ua: https://sites.google.com/vieйizmailshool3/

(мiсчезнахолження закJIаду освiти, його фiлii(й), номер телефону, адреси електронноТ пошти, вебсайту.)

Кiлькiсть педагогiчних працiвникiв закладу освiти на день перевiрки 41.

Кiлькiсть здобувачiв освiти на день перевiрки 579.

I. Загальна iнформацiя про проведення перевiрки пiд час iнститучiйного аудиту
.Щокумент, на виконання якого проводиться перевiрка:
Наказ вiд 09. ||.202| }lЪ 01-09/47

Тип iнституuiйного аудиту:

у плановому порядку
+ у позаплановому порядку

Iнформацiя про недопущення експертноТ групи до проведення iнстиryцiйного аудиту або iншим
чином створення перешкод у iT роботi

(заповнюеться у разi наявностi перешкод)

зАгАльноосвIтньоi школи Jю 3

(найменування закладу освiти)

II. Строк проведення iнститучiйного аудиту

Початок Завершення
15 11 2021' 9 30 l9 11 202l' lб (_)0

число мiсяць piK години хвилини число мlсяць piK години хl]1.1Jlиltи

l

fu



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

+ не проводився + не проводився
проводився з

Акт перевiрки JФ
Розпорядження щодо усунення порушень:

не видавалося; видавалося;
його вимоги:
виконано: не виконtlно

проводився з

Акт перевiрки J\Ъ

Розпорядження щодо усунення порушень:
не видавалося; видавалося;

його вимоги:
виконано; не виконано

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

IV. Особи, присутнi пiд час перевiрки

Голова та члени експертноТ групи, якi бршrи участь у проведеннi перевiрки

заступник начальника вiддiлу взаемодii з органами
мiсцевого самоврядування. монiторингу та
позапланового контролю закладiв освiти
управлiння ДержавноТ служби якостi освiти в сдмоФдлоВд Валентина днато.:liТвна
Одеськiй областi (голова) ("pJф
(посала)

головний спецiалiст вiддiлу iнституцiйного аудиту
управлiння Державноi сл}rжби якостi освiти в

одеськiй областi ЧЕРЕПЯН Тетяна lBaHiBHa
(посала) (прiзвище, iм'я, по батьковi)

головний спецiалiст вiддiлу взаемодiТ з органами
мiсцевого самоврядування. монiторингу та
позапланового контролю закладiв освiти ШКОРОПАДО Олександр Сергiйовr,rч
чправлiння ДержавноТ служби якостi освiти в (прiзвище, iм'я, по батьковi)

одеськiй областi
(посада)

Керiвник закладу освiти
директор зага_llьноосвiтньоI школи JrlЪ 3

I-III ступенiв MicTa Iзмаiл
Iзмаiльського району ОдеськоТ областi БОНДАРЕНКО Парасковiя Мико.;ruiвгrа

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

TpeTi особи, яких зttлучено до проведення перевiрки

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

2
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V. Процес проведеЕня перевiрки пiд час iнститучiйного аудиту (окремих
процедур) фiксувався

Ll закладом освiти LJ засобами аудiотехнiки
L-] засобами вiдеотехнiки

П посадовою особою органу, який проводить
iнституцiйнi аудит

Ll засобами аудiотехнiки
L ] засобами вiдеотехнiки

Vl. Перелiк
питань щодо додержання закладом освiти

загальноi середньоi освiти та опис виявлених
вимог законодавства у сферi
порушень (у разi наявностi)*l"*

J\ъ

зl
п

Питання щодо додержання закладом
освiти вимог законодавства у сферi
загальноi середньоi освiти

Вiдповiдi
на

питання

цод
t-.,, (,)

,.lr rrб

Ф

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

1 Пiдстави для провадження дiяльностi з

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

+ Усупереч вимогtlм абзацу 1l частини
другоТ cTaTTi 3З Закону Украiни Kllpo
повну загЕrльну середню ocBiTy>
oKpeMi положення статуту закладу
освiти (далi - ЗО), затвердженого

рiшенням IзмаТльськоТ MicbKoT ради
Iзмаiльського району Одеськоi областi
вiд 27.1 1.2020 Ns 38-VIII, суперечать
законодавству. Зокрема, стату,гом ЗО
передбачено що ЗО здiйснюс свою
дiяльнiсть вiдповiдно до робочих
навчilльних планlв. якl
затверджуються педагогiчною радOю;
освiтнiй процес у ЗО здiйснюсться за
груповою формою навчання;
директором ЗО може бути особа, яка
ма€ вищу педагогiчну ocBiTy.
KpiM того, мiститься iнформацiя llpo
затвердження зрiвкiв докумен,гiв ttpo
базову та повну середню r_lcBiTy

Кабiнетом MiHicTpiB Украiни,
посилання на Закон Украiни кПро
загальну середню ocBiTy>, що втра,гив
чиннiсть l8.0З.2020 на triдс,гавi
набрання чинностi Законом Украiни
uПро повну загzrльну середню ocBi,r,y>.

Усупереч вимогам частини rrс,ршоТ

cTaTTi 45 Закону Украiни кПро ltoBHy
загirльну середню ocBiTy> ЗО
провадить освiтню дiяльнiсl,ь на

рiвнях початковоТ. базовоТ серr,l{llьоi
та профiльноi середньоТ освi,гl.t без
вiдповiдноТ лiцензii.

з
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2 Зарахування дiтей до закJIадiв освiти,
вiдрахування учнiв iз закладiв освiти i
переведення yrHiB з одного закладу
освiти до iншого (дrrя прйватних i
корпоративних закладiв освiти
вiдповiдно до порядку, визначеного
засновником)

+ Усупереч вимогill\4 пункту 3 розлiлу
III Порядку зарахування, вiдрахування
та переведення учнiв до державних та
комунальних закладiв освiти для
здобуття повноi зага:lьноТ середньоi
освiти, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
вiд lб.04.2018 Jф З67 (далi - Порядок
зарахування, вiдрахування та
переведення учнiв), у ЗО порушуються
строки здiйснення вiдрахування учнiв.
Зокрема, наказом директора ЗО вiд
13.08.2021 JФ 24-у вiдраховано iз ЗО
15 учнiв, якi здобули базову середню
ocBiTy у 202012021 навчальному роцi,
заrIви батькiв яких датованi у перiод з

09.06.202l по 14.06.202l.

Усупереч вимогам абзацу 4 rryrrKTy

l1 Порядку ведення облiку дiтей
дошкiльного, шкiльного BiKy та учнiв,
затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд l3.09.20l7
J\Ъ 684 (далi - Порядок ведення облiку
дiтей дошкiльного, шкiльного BiKy та

учнiв), пунктiв 2, 3 роздi.lrу III

Порядку зарахування, вiдрахуIJаliliя,га
переведення учнiв у ЗО вiдрахуваlil{я

учнiв у зв'язку з переведеt-tllяlчl на

навчання до iнших закладiв tlсвiти
здiйснюеться без вiдповiдrrих
локументiв. Тако наказом дирек,гора
ЗО вiд 13.08.2021 J$ 24-у у зв'язку з

продовженням навчання в iнших
закладах освiти вiдраховано l3 учнiв.
якi здобули базову середню освi,гу в

20201202| навчальному роui, без
вiдповiдних документiв з iнших
закладiв освiти, що пiдтвердriсуrоть
можливiсть ix зарахування.

Усупереч вимогам пункту l розлilrу IV
Порядку зарахування, вiдрахуваiillя та
переведення учнiв ЗО не було
повiдомлено вiдповiдну службу у
справах дiтей про вiдрахування (наказ

директора ЗО вiд 28.08.202l Nч 36-у)
. _ учня 7-А класу, з Llисла

дiтей, позбавлених батькiвського
l ПlКJIУВоННЯ.

aJ Формування класiв, класiв-комплектiв
(у разi наявностi)

+

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

+ Усупереч вимогам частини другоТ
статгi 12 Закону УкраТни кПро повну
загальну середню ocBiTy> у ЗО у
202112022 навчальному роцi
функцiонують три класи, у яких
кiлькiсть учнiв перевищу€ 30 осiб (5-А
клас - З2учня,5-Б клас - 33 учня,6-Б
клас - 3l учень).

5 Подiл класiв на групи пiд час вивчення
окремих навчаJIьних предметiв
(iнтегрованих KypciB) у державному,
комунальному закладi освiти

+ Усупереч вимогам Порядку гrодiлу
класiв на групи при вивченнi окремих
предметiв у загальноосвiтнiх
навчЕlльних закJIадах, затвердженого
нак€шом MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраТни вiд20.02.2002 J\Ъ l28, наказом
директора ЗО вiд 01.09.202l J\Ъ l59-з у
202l12022 навччrльному роцi rlодiл
класiв на групи пiд час виtsLlення
окремих предметiв п9редбачеrrий не
для Bcix класiв ЗО, якi мають
вiдповiдну наповнюванiсть. Зокрема,
не дiляться на групи пiд час виl]чення
предметiв:
- <Навчання грzlмоти (Украiнська

мова)> -2 класи ЗО (l-A, l-Б); '

- <Украiнська мова)) - 7 класiв ЗО
(5-А, 5-Б, 6-А,6-Б, 7-А, 7-Б, 8-А).

6 Порядок облiку учнiв + Усупереч вимогам пунктiв l0. l1
Порядку ведення облiку лi,гей
дошкiльного, шкiльного BiKy ,r,a 

учнiв
ЗО у 2020 1202|, 202| 12022 навчil,гtьttих

роках не подаваJIися данi Bcix учнiв,
якi до нього зарахованi (56 осiб), та якi
з нього вiдрахованi (33 особи) до
вiддiлу освiти Iзмаiльськоi MicbKoT

ради Iзмаiльського району ОдеськоТ
областi, вiдповiдальному за ведеttня
облiку дiтей шкiльного BiKy.

Усупереч вимогам пункту 12

Порядку ведення облiку лiтей
дошкiльного, шкiльного BiKy T,a учнiв
ЗО не подаються данi учнiв. якi
зарахованi до ЗО та здобувtrли
загЕ}льну середню ocBiTy в закJlадах
освiти iнших адмiнiстраl,иl]но-
територiальних од}lFl}lць,

вiдповiдальному за ведення обlriку
дiтей шкiльного BiKy уповноважеtlому
органу або його cTpyкl,ypl]oмy
пiдроздiлу алмlнtстра,l,и|]но-
територiальноТ одиницi, на територii
якоТ розташовано закJlади освi,t,и, в

5
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яких навчzlлися дiти. Зокрема, ЗО не
ПОДаВаЛИСЯ ДаНi','*';#;i".ообу"u"

ocBiTy в Суворовському закладi
загальноl середньо[ освlти
СуворовськоТ селищноТ ради
Iзмаiльського району Одеськоi областi
та був зарахований до ЗО наказом
директора ЗО вiд |7,06.2021ЛЪ l4-y;

, яка здобувала
ocBiTy в CTapoHeKpaciBcbKoMy закладi
загilIьноl середньоi освlти
Саф'янiвськоТ сiльськоТ ради
Iзмаiльського району Одеськоi областi
та була зараховчlна до ЗО наказом
директора ЗО вiд 09.07,2021]ф l7-y;

якi
злобували ocBiTy в Кирничанському
закладi загальноi середньоТ tlсвiти
CyBopoBcbKoi селищноТ ради
Iзмаiльського району Одеськоi областi
та були зарахованi до ЗО наказом
дЙректора ЗО вiд 28.08.2021 Nч 35-у.

7 Вимоги щодо структури i тривалостi
навчЕlльного року, навчаJIьного тижня)
нzlвчаJIьного дня, з€lнять, вiдпочинку
мiж ними

+

8 Обов'язковi скJIадники ocBiTHboT(ix)
програми (профам) закJIаду освiти,
порядок'ii (ix) розроблення/схвалення./
затвердження, а також кошти, за

рахунок яких здiйснюеться if (ix)

реалiзачiя

+ Усупереч вимогам абзацу 3 .tас,t,ини

третьоi cTaTTi l l Закону УкраТни кГIро
повну загальну середню ocBi,t,y> в

освiтнiй програмi ЗО на 202|12022
начальний piK визначено менший, нiж
передбачено обраними тиIltrвими
освiтнiми програIчrад4и, зага-пьниЙ

обсяг навчаJIьного навантаженllя на

рiвнях базовоi середньоi та профirrьноi
середньоТ освiти, бо не у IlolJttoмy
обсязi використано години варiа,i,ивноТ

складовоi, передбаченi навчшtьtlими
планаI\4и обраних типових tlcBi,l,rrix
прогрtlм. Зокрема, загальний обсяг
навчального навантаження Змеlt ilre}to:
- для учнiв 6-А, 6-Б, 7-А,7-Б кзtасiв -

на 17,5 год на piK (0,5 год на тилtлеt-tь);
- для учнiв l0-A, 10-Б, ll-A та ll-Б

класiв - на 70 год на piK (2 I,tlл на
тиждень).

9 Змiст i порядок
скJIадання/затвердження рiчного(их)
навчЕшьного(их) плану(iв) закладу
освiти

+

6,k



l0 Засоби нtшчання та обладнання
навчаJIьних кабiнетiв i STEM-
лабораторiй (вимоги до оснащення
засобами навчанlul та обладнанням;
докрлентацiя, яку повиннi мати засоби
навчання та обладнання)

+ Усупереч вимогам нака:}у
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
вiд 29.04.2020 ]ф 574 кПро
затвердження Типового перелiку
засобiв навчання та обладнання для
навчulльних кабiнетiв i STEM-
лабораторiй> у навч€lльних кабiнетах
бiологii, географii, математики,
фiзики, xiMii вiдсутнi засоби навчання
та обладнання, якими можуть бути
обладнанi навчапьнi кабiнети закладiв
загшlьноi середньоi освiти.

11 Пiдстави та порядок оргшtiзацiТ форм
здобугтя повноi загальноi середньоТ
освiти

+ Усупереч вимогам частини лругоi
статгi 14 Закону Украiни кПро поl}ну
загz}льну середню ocBiTy>, пуFtкту 8

роздiлу I Положення tlpo
iндивiдуальну форму здобутгя ltовноi
загzUIьноl середньоi освiти,
затвердженого наказом МiнiсT,ерс,гва
освiти i науки Украiни вiд 12.01.20lб
J\Ъ 8, iндивiдуа-гlьнi навчальнi llJtани

учнiв, для яких органiзовано здtlбу,гтя
освiти за iндивiдуальною формою
(педагогiчний патронаж) у 202i12022
навчаJIьному рочi, не забезrtе.lують
виконанtlя учнями освiтньоi проl,рами
ЗО, так як до них не включено t-lKpeMi

предмети iHBapiaHTHoT cK:tu.,,itlBtri.

Зокрема, в iндивiдучtльних i-taBLliLlbtlиx

планах учнiв 6-Б класу
вiдсутнiй предмет кФiзична

ль
|2 Порядок проведенrul державноi

пiдсумковоi атестацii в закладi освiти
+ Усупереч вимогilм пункту 2 рtlзлiлу

Ш Порядку проведення дерлсавноТ
пiдсумковоi атестацii, затверд}ке1+ого
накЕ[зом MiHicTepcTBa освiти i rtауки
УкраiЪи вiд 0'7,|2.20|8 Л9 lЗ69,
наказом директора ЗО вiд 27 ,0З.20lr9
]ф 72-з у 20l8/20l9 навчilльному poui
до складу створених для llровt,лL,ttня

державноi пiдсумковоi атесl,ацii
здобувачiв початковоТ освiти
державних атестацiйних кtlмiсiй
включено по три педагсll,i.lлtих
працiвника для кожного класу.

13 Забезпечення умов для здобутгя освiти
осiб з особливими освiтнiми
потребами

+

|4 Порядок угвореннrI та функцiонування
в закладi освiти педагогiчноi ради, а
також пiклувшlьноi ради (у разi if
створення)

+
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l5 Наявнiсть штатного розпису закJIаду
освiти i порядок його
розроблення/погодження/затвердження

+ Усупереч вимогам частини першоТ
cTaTTi 60 Закону Украiни кПро повну
загtLльну середню ocBiTy> шl,атний

розпис ЗО на 2021 piK затверджений

рirrlенням виконавчого KoMiTeTy
Iзмаiльськоi MicbKoi ради
Iзмаiльського району Одеськоi областi
вiд 24.09,202l ]ф 775. KpiM того, до
пього не введено oKpeMi посади,
передбаченi Типовими штатними
нормативами закладiв загiлlьноi
середньоТ освiти, затвердженими
Haкtuloм MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд 06.12.20l0 Jф 1205,
зокрема:
- посаду фахiвця з охорони гlрацi (у

Зо станом на 01 .09,202l бiльше 50
прачюючих);
- посаду iнженера-елёктронiка (у ЗО

наявнi комп'ютернi комплекси з

кiлькiстю комп'ютерiв бiльшс, l0
одиниць).

lб Наявнiсть тарифiкацiйних спискiв
працiвникiв i порядок ix
погодження/затвердження

+ Усупереч абзацу четвертому пугlкту 4

роздiлу l lнструкцiТ про llорялок
обчислення заробiтноТ llJlaTи
працiвникам освiти, затвердлtеноi
накitзом MiHicTepcTBa освiти i rrауки
УкраТни вiд 15.04. l993 Jф l02,
тарифiкачiйний список ЗО на
01.09.2021 погоджений начitJlьllиком
вiддiлу освiти lзмаihьськоi MlicbKoi

ради Iзмаiльського району Одеськоi
областi, не вiдповiдас встановленiй

формi: в ньому вiдсутнi графи кС,гавка
на мiсяць>; кРозмiр пiдвищень>;
к.Щодаткова оплата за книжковий фонд
шкiльних пiдручникiв, органiзацiю
трудового навчання, професiйноТ
орiентацii учнiв>. KpiM ToI,tl. у
тарифiкацiйному списку З() на
0l .09.202 l вiдсутня llосада
завiдуючого бiблiотекою (l с,гавка),
яка € у штатному розписi ЗО на
01.01.2021.

|7 Порядок розподiлу педагогiчного
навантаження педагогiчних
працiвникiв (у тому числi менше
норми)

+

18 Пiдвищення ква_пiфiкацiТ
педагогiчними працiвникаJчIи

+

19 Проходження атестацii7сертифiкачii
педагогiчними працiвниками

+ Усупереч вимогам пункту 2.1 рtlздiлу
Il Типового положення про атес,tацiю

8
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педагогiчних працiвникiв,
затвердженого накiвом MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраiЪи вiд 06.10.2010
М 930, у 20201202l навчальному роцi
наказ директора ЗО про створення
атестацiйноi KoMicii виданий
21.09.2020 за Jt l23-з.

20 Виконання педагогiчними
працiвниками обов'язкiв, передбачених
законодirвством

+

2l Виконання керiвником
обов'язкiв,
зtжонодtlвством

закJIаду освlти
передбачених

+
| 
Усупереч вимогам абзацу 15 чiсЙни

| четвертоi cTaTTi З8 Закону Украiни
| кПро повну загальну середню ocBiTy>
| лиректором ЗО не забезtlечено
| контроль за виконанням освiтньоi
I

l програми двома учнями
| оr," яких у 202112()22

| 
навчальному роцi органiзt_tвано

] злобутгя освiти за iндивiдуазlьLlою

| ФоRмою.(педагогiчний патронаж) та

l до lндивlдуЕrльних навчальних tt:laHiB

| яких не включенi oKpeMi предмети

] iHBapiaHTHoT складовоi.
I

| 
Усупереч вимогам пiдпункту 4 tryHKTy
1 розлiлу IV Положення llpo
органiзацiю роботи з охорони rtрацi та
безпеки життсдiяльностi учасi.t1.1кiв
освiтнього процесу в усl.ановах i
закладах освiти, затtsер/{)l(сllого
наказом MiHicTepcTBa освiти i rrауки
УкраiЪи вiд 26.|2.2017 ЛЪ l669,
директором ЗО затверджено гlосадовi
iнструкцii працiвникiв ЗО без
обов'язкового блоку питань з охорони
працi, безпеки життсдiяльностi.

22 Вимоги щодо дiловодстuu 
" 

д"ржu*"*
i комунальних закJIадах освiти

+ Усупереч вимогам пункту 9 розаi;iу V
Iнструкцii з дiловодства у закладах
загальнот середньоi освit,и,
затвердженоТ наказом Мiнiст.с.рс.гва
освiти i науки УкраТни вiд 25.06.20l8
Jф 676, складена у 2019 роцi
номенклатура справ ЗО не лOгOл)t(ена
з вiдповiдною ЕК органу управ:tiлtня

2з Забезпечення прозоросri *
iнформацiйноi вiдкритостi закладу
освiти

+

Усупереч вимогам пiдпункту 2 ;lyrilffy
l9 Порядку органiзацii харчувалiitя у
закладах освiти та дитячих закJlадах
оздоровленця та вiдпt).tлttlку.

24 Органiзацiя харчування учнЬ
(наявнiсть особи, вiдповiдальноi за
органiзацiю харчування в закладi
освiти; органiзацiя харчування дiтей

+

9
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затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24.0З.2021
JЮ 305 (далi Порядок органiзацii
харчування), в ЗО не розроблене
положення про бракеражну KoMiciro.

Усупереч вимогам пункту 27 Порядку
органiзацiТ харчування у ЗО у
202112022 навчiIльному роцi
тривалiсть перерв мiж навчiчlьttими
заняттями для органiзацiТ прийому iжi
для учнiв l -х класiв станови,гь 20
хвилин. 2-4 класiв - 15 хвилин.

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

Порядок органiзацiТ та функцiонування
и (груп) подовженого дня

Органiзацiя проживання та утримання
учнiв у пансiонi закладу освiти (норми
наповнюваностi груп; ознайомлення
батькiв, iнших законних представникiв
здобувачiв освiти з умовами

ння у пансlонl
Порядок надання державними,
комунаJIьними закладами освiти
платних та iнших послуг (у разi Iх

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

iгiйними органiзацiями
Особливi вимоги до дiяльностi
спецiалiзованих закладiв освiти
Особливi вимоги до дiяльностi
спецiальних закладiв загальноТ

За результатами перевiрки встановлено:

вiдсутнiсть порушень вимог законодавства

* наявнiсть порушень вимог законодавства

l0

м

пiльгових категорiй)
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Питання щодо здiйснення контролю вiдповiдi на
питання

так Hl
l Про проведення iнстиryчiйного аудиту заклад освiти письмово

повiдомлений не пiзнiше нiж за 10 днiв до його початку 1
2 Копiю накшу про проведення iнституцiйного аудиту та службовi

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

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

4 .Що початку роботи експертноТ групи в зtiкладi освiти проведено
нараду, пiд час якоТ голова експертноТ групи проiнформував про
порядок проведення iнституцiйного аудиту +

5 Строк роботи експертноТ групи в закладi освiти не перевищував
строку, визначеного законодавством +

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

+

7 Перед початком проведення iнституцiйного аудиту керiвника
закладу освiти попереджено про використання засобiв аудiо-, фото-
та вiдеофiксацiТ (у разi, якщо TaKi засоби використовувалися) +

VII. Перелiк
питань для закладу освiти щодо здiйснення контролю за дiями (бездiяльнiстю)

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

VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеноi перевiрклl ,|,il

цього акта

Ns
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

Голова та члени експертноТ групи, якi
аудиту
заступник начальника вiддiлу
взаемодii з органами мiсцевого
самоврядчвання" монiторингу
та позапланового контролю
закладiв освiти управлiння
ДержавноТ служби якостi освiти
в одеськiй областi

(посада)

брали участь у проведеннi перевiрки пiд час iнс,ги,гуrliйного

Валентина САМоФАJ i ОL}А
(власне iм'я П РlЗВИ Li{L:.,t

ll

rM



головниЙ спецiалiст вiддiлу
iнституцiйного аудиту
чправлiння Державноi служби
якостi освiти в одеськiй областi

(посала)

головний спецiа_пiст вiддiлу
взаемодii з органами мiсцевого
самоврядування. монiторингу
та позапланового контролю
закладiв освiти управлiння
Державноi служби якостi освiти
в одеськiй областi

(посала)

Керiвник закладу освiти
директор загальноосвiтньоТ
школи JфЗ I-III ступенiв MicTa
Iзмаih Iзмаiльськоi MicbKoi ради
Iзмаiльського району ОдеськоI
областi

(посада)

TpeTi особи, яких залучено до проведення перевiрки

(посада) (пiдпис)

(посада) (пiдпис)

Примiрник цього акта на 12 cTopiHKax отримано 19 листопада 2021 року

Тетяна ЧЕРЕПЯil
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

Олександр ШКОРОГlАДО
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

Парасковiя БОНДАРtjl]КО
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ;

(власне iм'я ПРlЗВ1,1 ti (L:)

(власне iм'я П РlЗВИ tl{Li.;

Парасковiя БоНДАi)Е l 1 i(O
(власне iм'я ПРlЗВИ li1[.1

Директор
загальноосвiтньоТ школи Jф 3

I-III ступенiв MicTa Iзмаiл
Iзмаiльського району
одеськот областi

(посада)

l2
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Вiдмiтка про вiдмову вiд пiдписання керiвником закладу освiти, третiми особами цього aк,l,u

* По батьковi особи зазначаеться у разi його наявностi.
** Пiд TepMiHoM "керiвник закJIаду освiти" розумiеться також особа, яка виконуе обов'язки керiвника закJlад) t_lсвiти.
*{<{< У разi недопущення експертнот групи до проведення iнститучiйного аудиту перелiк питань щодо Ilр0l]едсlillя
перевiрки не заповнюеться.
**** I-{ей розлiл заповню€ться викJlючно керiвником закладу освiти.


