
УПРАВЛIння дЕржАвноi служБи якостI освIти в одЕськIй оБлАстI
(найменування органу, який проводить iнстиryцiйний аудит,
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Акт
За РеЗУЛьтатами переВiрки додержання закладом освiти вимог законодавства

у сферi загальноi середньоi освiти (пiд час iнститучiйного аудиту)

lб листопада2021 року ль 01-09/4|-|4ll-i

КУСТУРоВА ольга IBaHiBHa
(прiзвище, iм'я, по батьковi* керiвника закладу освiти**)

код згiдно з СЩРПоУ 22465768

65036. Одеська обл.. MicTo Одеса. ВУЛИLUI ГАСТЕЛЛО. будинок 90-А. тел. (048) 761-61_68.
e-mail : Qzosh.X @чkдýl,LtШ/шчцдrчQ.о*чrýghQоУs]U

(мiсuезнахолження закладу освiти, його фiлii(й), номер телефону, адреси електронноТ пошти, вебсайry)

кiлькiсть педагогiчних працiвникiв закладу освiти на день перевiрки 64.

кiлькiсть здобувачiв освiти на день перевiрки l316.

I. Загальна iнформацiя про проведення перевiрки пiд час iнститучiйного
аудиту

,Щокумент, на виконання якого проводиться перевiрка: Тип iнституuiйного аудиту:
Наказ ьiд22.10.202l Jф 01-09/4l зi змiнами, внесеними П у плановому порядку
наказом вiд 05.11.202l J\ЪOl -09146 + у позаплановому порядку

IнфОрмаuiя про недопушення експертноТ групи до проведення iнститучiйного аудиту або iншим
чином створення перешкод у lT роботi

(заповнюеться у разi наявностi перешкол)

(найменування закладу освiти)

II. Строк проведення iнститучiйного аудиту

Початок Завершення
27 l0 202| l0 00 lб ll 202l l7 00

число мiсяць plK години хвилини число мlсяць piK години хвилини
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У плановому порядку У позаплановому порядку
Тип захолу державного нагляду (контролю) Тип заходу державного нагляду (контролю)

+ не проводився + не проводився
П проводився з ПП.ПП.ПППП по
п п.пп.пп пп

Акт перевiрки JФ ППf,]ПППППППП
Розпорядження щодо усунення порушень:
П не видавалося; П видавалося;

його вимоги:
П виконано; П не виконанQ

П проволився з ПП.П П.ППП П по
пп.пп.пппп

Акт перевiрки J\Ъ ПППППППППППП
Розпорядження щодо усунення порушень:
П не видавалося; П видавалося;

його вимоги:
П виконано; П не виконано

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

IV. Особи, присутнi пiд час перевiрки

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

заст)rпник начатьника }rправлiння - начальник вiддiлу
iнституцiйного аудиту управлiння ДержавноТ служби

якостi освiти в Одеськiй областi (голова)
(посала)

заст)rпник начальника вiддiлу i нстит}rцiйного аудиту
чправлiння ДержавноI служби якостi освiти

в одеськiй областi
(посала)

головний спецiалiст вiддiлч iнституцiйного аудиту
управлiння Державнот служби якостi освiти

в одеськiй областi
(посала)

Керiвник закладу освiти
ОдеськоТ загальноосвiтньоТ школи Jф3l I-III ступенiв

ОдеськоТ MicbKoT ради ОдеськоТ областi
(посала)

TpeTi особи, яких заJ.rучено до проведення перевiрки

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

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

ДУМА ольга МиколаТвна
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

ЖУРАВЛЬоВА Юлiя олегiвна
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

ЛАБУНСЬКА олена IBaHiBHa
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

КУСТУРоВА ольга IBaHiBHa
(прiзвише, iм'я, по батьковi)

П закладом освiти П засобами аудiотехнiки
П засобами вiдеотехн ки

П посадовою особою органу, який проводить
iнститучiйнi аулит

П засобами аулiотехн ки
П засобами вiдеотехн ки

;я-



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

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

Nъ

:зlл
Питання щодо додержання закJIадом
освiти вимог законодавства у сферi

загальноI серелн ьоТ освiти

вiдповiдi
на

питання

одF(,

Опис виявленого порушення
(фактичних обставин i вiдповiдних
матерiалiв, що Тх пiдтверлжують) iз
зазначенням статей (частин, пунктiв,

абзацiв тощо) aKTiB законодавства

Так Hi
l Пiдстави для провадження дiяльностi з

надання ocBiTHix послуг у сферi
зага.гlьноТ середньоi освiти (наявнiсть
лiчензiт, статуту, положення про
структурний(i) пiдрозлiл(и))

+ Усупереч вимогам частини першоi
cTaTTi 33 Закону УкраТни <Про повну
загальну середню ocBiTy> у закладi
освiти (далi - ЗО) вiлсутне рiшення
засновника про його утворення.

2 Зарахування дiтей до закладiв освiти,
вiлрахування учнiв iз закладiв освiти
переведення учнiв з одного закладу
освiти до iншого (лля ttриватних i
корпоративних закладiв освiти -
вiдповiдно до порядку, визначеного
засновником)

+ Усупереч вимогам пунктiв З, 4

розлiлу III Порядку зарахування,
вiлрахування та переведення yrHiB до
державних та комунальних закладiв
освiти для здобуття повноi загальноТ
серелньоi освiти, затвердженого
наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраТни вiд 16 квiтня 20l8 року J\Ъ 367
(далi Порядок зарахування,
вiдрахування та переведення 1.,THiB), у
ЗО порушуються строки здiйснення
зарахування,га вiдрахування учнiв
2-10 класiв, зокрема:
- наказом директора ЗО вiд 31 серпня

202l року JЮ 26-У зараховано до ЗО 88
дiтей, заяви батькiв яких датованi у
перiол з 27 травня тто 27 серпня 2021

року;
- наказом директора ЗО вiд Зl серпня

2021 року Ns 25-У вiдраховано iз ЗО 88
дiтей, заяви батькiв яких датованi у
перiол з 14 червня по 26 серпня 202l
року,

Усупереч вимогам абзацу 4 пункту
l l Порядку ведення облiку дiтей
дошкiльного, шкiльного BiKy та учнiв,
затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд lЗ вересня 20l7
року J\Ъ-684 (дапi - Порядок ведення
облiку лiтей), пунктiв 2, 3 розлiлу III
Порядку зарахування, вiдрахування та
переведення учнiв у ЗО вiдрахування
учнiв у зв'язку з переведенням на
навчання до iнших закладiв освiти
здiйснюсться без вlдповlдних
документiв. Так, наказом директора

йr



ЗО вiд 3l серпня 202l року JФ25-Y у
зв'язку з продовженням навчання в
iнших закJIадах освiти вiдраховано 32

учнi 9-х класiв 202012021 навчального
року без вiдповiдних документiв з
iнших закладiв освiти, що
пiдтверджують можливiсть ix
зарахування.

Усупереч вимогам абзацiв 5, 7
пункту l l Порядку ведення облiку
дiтей вiдповiдними наказами
директора ЗО в 20201202l та
202112022 начfuтьних роках у зв'язку з
виiздом за межi краiъи на пiдставi
заяви батькiв без копiт або сканованот
копiТ паспорта громадянина УкраiЪи
лля виiЪлу за кордон, з яким перетинас
державний кордон дитина, або iT
проТзного докуI\4ента" iз записом про
вибуття на постiйне мiсце проживання
за межi Украiъи чи вiдмiткою про
взяття на постiйний консульський
облiк у дипломатичному
представництвi або консульськiй
ycTaHoBi УкраТни за кордоном,
вiлраховано iз ЗО 4 учнiв:

учня 4-Б класу
(наказ директора ЗО вiд 0l квiтня 2021

року -}Ф l6-Y); ученицю 4-Д
класу (наказ директора ЗО вiд 06
квiтня 202l року J\Ъ l8-Y);

}п{еницю 8-Г класу (наказ
директора ЗО вiд 06 вересня 2021 року
Jф 34-У); г{еницю
7-А класу (наказ директора ЗО вiд 09
вересня 202l poKyN9 37-У).

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

+

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

+ Усупереч вимогам частини лругоi
cTaTTi 12 Закону УкраТни <Про повну
загальну середню ocBiTy> у ЗО у
202112022 навчальному рочi
функцiонують l5 класiв, у яких
кiлькiсть yrHiB перевищус 30 осiб: у
6-Д,7-В,9-Г класах * по 31 у.rню; у
3-А, 8-А класах - по З2 учнi; у 5-Б,
6-Б, 7-Б класах - по 33 учнi; у 5-Г,
6-А,7-А,8-Б, 8-В класах - по 34 yrHi;
у 5-А класi - З5 учнiв; у 5-В класi - 36
учнiв.

5 Подiл класiв на групи пiд час вивчення
окремих навчальних предметiв

+ Усупереч вимогам Порядку подiлу
клаоiв на групи при вивченнi окремих

W@*



(iнтегрованих KypciB) у державному,
комунаJIьному закладi освiти

прелметiв у загаJIьноосвiтнiх
навчшIьних закладах, затвердженого
наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраТни вiд 20 лютого 2002 року
Jф 128, наказом директора ЗО вiд 01
вересня 2021 року Ns 67 у 202112022
навчfuтьному рочi подiл класiв на
групи пlд час вивчення окремих
прелметiв перелбачений не для Bcix
класiв ЗО, якi мають вiдповiдну
наповнюванiсть, Зокрема, не дiляться
на групи пiд час вивчення предметiв:
- <УкраТнська мова) 10 класiв

початковоТ школи ЗО (2-А, 2-Б, З-А,
3-Б, 3-В, З-Г, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г);
- кIнформатика) - 16 класiв ЗО (2-А,

2-Б,2-в,2-г, 3-А, 3-Б, 3-в, 3-г, 4-А,
4-Б, 4-в, 4-г, 4-д, l0_B, 1 1-А, 1 1-Б).

6 порядок облiку учнiв + Усупереч вимогам пункту 12
Порядку ведення облiку дiтей
дошкiльного, шкiльного BiKy та учнiв
ЗО не подаються данi учнiв, якi
зарахованi до ЗО та здобува_пи
загальну середню ocBiTy в.,закладах
освlти iнших адмiнiстративно-
територiальних одиниць,
вiдповiдальному за ведення облiку
дiтей шкiльного BiKy уповноваженому
органу або його структурному
пlдроздlлу адмlнlстративно-
територiальноТ одиницi, на територii
якоТ розташовано заклади освiти, в
яких навч€}лися лiти. Зокрема, ЗО не
ПОДавалися данi 16 таких )r,lHiB:
- який злобував ocBiTy

у Херсонськiй спецiалiзованiй школi
I-ПI ступенiв N9 31 з поглибленим
вивченням icTopii, права та iноземних
мов та був зарахований до ЗО наказом
директора ЗО вiд 1 1 березня 2021 року
Jф 13-У;
- який здобував

ocBiTy у Кам'янському ЗЗСО I-ПI
ступенiв БiляlЪськоТ сiльськоТ ради,

в НВК
кБалтська ЗОШ I-III ступенiв J\b 1 iM.
о. Гончара - лiltей> БалтськоТ MicbKoT

ради Одеськоi областi,

- в ЗоШ I-III ст. Jt 1l м.
Б iлго р ола-.Щн i стро воько го,

в НВК <Школа-гiмназiя>
м, Торецька, у

5
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Граденицькому ЗЗСО I-II ступенiв
БiляiЪськоТ MicbKoT ради БiляiЪського
району ОдеськоТ областi,

у ЗЗСО I-ПI ступенiв
Великода-пьницький НВК <Школа-
гiмназiя>, - в СНВК
кЛiсовi дзвiночки) м. Киева,

у КЗ <Тузлiвський
НВК кЗагальноосвiтня школа I-ПI
ступенiв лiцей> Тузлiвськот
сlльськоl ради Бiлгорол-
Щнiстровського району ОдеськоТ
областi>,
Кубейському ЗЗСО КубейськоТ
сiльськоТ ради Болградського району
ОдеськоТ областi, - у
Ройлянському ЗЗСО I-III ступенiв
УспенiвськоТ сiльськоТ рали Бiлгорол-
!нiстровського ра.йону ОдеськоТ
областi, та були зарахованi до ЗО
наказом директора Зо вiд 3l серпня
2021 року )Ф 26-У;

який здобував
ocBiTy у Затокiвськiй ЗОШ I-III
ступенiв Ns 9 та був зарахований до
ЗО нак{вом директора ЗО вiд 03
вересня 2021 року Jф 29-У;

та
якi здоб}ъали ocBiTy в

Познанському НВК <Заклад загальноi
середньоi освiти I-III ступенiв - заклад
дошкiльноТ освiти>> ЗеленогiрськоТ
селицноТ рали та були зарахованi до
ЗО наказом директора ЗО вiд 09
вересня Nэ 36-У; 

та
якl навчалися у

Новогралкiвському ЗЗСО I-III
ступенiв ДальницькоТ сiльськоТ рали
та були зарахованi ло ЗО наказом
директора ЗО вiд 2l вересня 202l року
J\ъ 44_у,

7 Вимоги щодо структури i тривалостi
навчального року, навчального тижня,
навччшьного дня, занять, вiдпочинку
мiж ними

+

8 Обов'язковi складники ocBiTHboТ(ix)
програми (програм) закладу освiти,
порядок iT (ix) розроблення/схвалення/
затвердження, а також кошти, за
рахунок яких здiйснюсться iT (1х)

реалiзачiя

+ Усупереч вимогам абзацу З частини
третьоТ cTaTTi l 1 Закону УкраТни кПро
повну загальну середню ocBiTy> в
освiтнiй програмi ЗО на 202112022
начальний piK визначено менший, нiж
передбачено обраними типовими

Wф,



освiтнiми програмами, загальниЙ
обсяг навчilльного навантаження на

рiвнях базовоТ середньоТ та профiльноi
середньоi освiти, бо не у повному
обсязi використано години варiативноТ
складовоIо перелбаченi навчальними
планами обраних типових ocBiTHix
програм. Зокрема, загальний обсяг
навчального навантаження зменшено:
- для учнiв 6-В, 7-Б, 7-В, 7-Г класiв -

на 17,5 год на piK (0,5 год на тиждень);
- для учнiв 6-А, 6-Г, 6-Д, 9-А, 9-Б,

9-В, 9-Г, l0-A, l0-Б класiв - на 35 год
на piK (l гол на тиждень);
- для учнiв 11-Б класу - на 52,5 год

на piK (1,5 гол на тиждень);
- для учнiв 1l-A та 1l-B класiв - на

l40 год на piK (4 год на тиждень).

9 Змiст i порядок
складання/затвердження рiчного(их)
навчального(их) плану(iв) закладу
освiти

+ Усупереч вимогам частини шостоТ
cTaTTi l l Закону УкраТни <Про повну
загальну середню ocBiTy> у ЗО
складено рiчнi навчальнi плани 10-1 l
класiв на 202112022 навчальний piK з

перевищенням гранично допустимого
тижневого навантаження на учня,
визначеного навчальними планами
обраноТ типовоТ ocBiTHboT програми,
Так, гранично допустиме тижневе
навантаження на )п{ня перевищено в

рiчних навчальних планах :

- для 10-А та 10-Б класiв - на l год
(фактично становить 34 год);
- для l0-B класу на 2 год

(фактично становить 35 год);
- для 11-Б класу на 0,5 год

(фактично становить 3З,5 год).

10 засоби навчання та обладнання
навчальних кабiнетiв i STEM-
лабораторiй (вимоги до оснащення
засобами навчання та обладнанням;
документацiя, яку повиннi мати засоби
навчання та обладнання)

+

ll пiдстави та порядок органiзаuiт форм
здобуття повноТ зага,тьноi середньоТ
освiти

+ Усупереч вимогам пiдпункту 3

пункту 1 та пункту 4 Положення про
iндивiдуальну форму злобуття повноi
зага-пьноТ середньоТ освiтио
затвердженого наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраТни ъiд |2 сiчня
20lб року М 8 (д-i - Положення про
iндивiдуальну форму злобуття повнот
загальноТ середньоТ освiти), у ЗО з 0l
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вересня 202l року органiзовано
здобуття освiти за iндивiдуальною
формою (пелагогiчний патронаж) для
учня 8-В класу без
вiдповiдного висновку лiкарсько-
консультацiйноi KoMiciT закJIаду
охорони здоров'я або медичного
висновку про стан здоров'я дитини за

формою, затвердженою MiHicTepcTBoM
охорони здоров'я УкраТни (наказ

директора ЗО про органiзацiю
педагогiчного патронФку видано 31

серпня 2021 року за N9 160, тодi як
висновок Лкк датований 0б жовтня
2021 року за Jt l З2).

Усупереч вимогам частини лругоi
cTaTTi 14 Закону УкраТни кПро повну
загальну середню ocBiTy>, пункту 8

розлiлу I Положення про
iндивiдуальну форму злобутгя повноТ
загаJIьноl середньоТ освlти
iндивiдуальний навчальний план на
202112022 навчальний piK учня 8-В
класу , дщя якого
органiзовано педагогiчний патронаж,
не забезпечус виконання ним освiтньоi
програми ЗО, оскiльки до нього не
включено предмет iHBapiaHTHoT
складовоТ - фiзичнч культуру.

12 Порядок проведення лержавноТ
пiдсумковоi атестацiТ в закладi освiти

+

lз Забезпечення умов лля злобуття освiти
осiб з особливими освiтнiми
потребами

+

14 Порялок 1творення та функuiонування
в закладi освiти педагогiчноТ ради, а
також пiклувальноТ рали (у разi ii
створення)

+

l5 Наявнiсть штатного розпису закладу
освiти i порялок його
розроблення/погодженн я/затвердження

+ Усупереч вимогам частини першоТ
cTaTTi 60 Закону УкраТни <Про повну
загапьну середню ocBiry> до штатного
розпису ЗО на 2021 piK не введено
oKpeMi посади, перелбаченi Типовими
штатними нормативами закладiв
загальноТ серелньоТ освiти,
затвердженими наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраТни вiд 06 грудня
2010 року ]ф l205, зокрема:
- посаду фахiвчя з охорони праui (у

ЗО станом на 01 сiчня та 01 вересня
202l року бiльше 50 праuюючих);
- сестри медичнот з дiетичного
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харчування (у ЗО впродовж ocTaнHix
трьох poKiB бiльше 200 учнiв
харчуються).

lб Наявнiсть тарифiкачiйних спискiв
прачiвникiв i порядок Тх

погодження/затвердження

+

l7 Порядок розполiлу педагогiчного
навантаження педагогiчних праuiв-
H4KiB (у тому числi менше норми)

.+

18 пiдвищення ква,тiфiкаuiт
педагогiчними працiвниками

+

19 Прохолження атестачii7сертифiкацiТ
педагогiчними працiвниками

+

20 виконання педагогiчними
прачiвниками обов'язкiв, передбачених
законодавством

+

2| Виконання керiвником закладу освiти
обов'язкiво передбачених
законодавством

+ Усупереч вимогам абзацiв l0, 25
частини четвертоТ cTaTTi З8 Закону
УкраТни кПро повну 3агальну середню
ocBiTy>>, абзацу 2 пункту 5 Порядку
переведення учнiв закладу загальноТ
серелньоТ освiти на наступний piK
навчання, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки . УкраТни
вiд 14 липня 2015 року Ns 762, двi
ученицi,

навчальному ро; Ж.й'.?:'ОfО::
здобуття базовоТ серелньоТ освiти та за

результатами рiчного оцiнювання з
ycix предметiв, що вони вивчали у
дев'ятому класi, мали результати
навчання високого (l0, 11, 12 балiв)
рiвня, не отримали свiдоцтва про
базову середню ocBiTy з вiдзнакою.
HaToMicTb Тм видано документи про
ocBiTy без вiдзнаки (наказ директора
ЗО вiд 1 l червня 2021 року Nч l 17) та
рiшенням педагогiчноТ рали (протокол
вiд 07 червня 2021 року ]ф 6),
затвердженим наказом керiвника вiд
08 червня 202l року Ns 114, ik
нагороджено Похвальними листами
кЗа високi досягнення у навчаннi>>,
чим порушено вимоги пункту l
Положення про похвальний лист кЗа
високi досягнgння у навчаннi> та
похваJIьну грамоту <За особливi
досягнення у вивченнi окремих
предметiв>, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни
вiд l l грудня 2000 року Ns 579.
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22 вимоги щодо дiловодства в державних
i комунальних закладах освiти

+

2з Забезпечення прозоростi та
iнформачiйнот вiдкритостi закладу
освiти

+

24 Органiзачiя харчування учнiв
(наявнiсть особи, вiдповiдальнот за
органiзаrriю харчування в закладi
освiти; органiзачiя харчування дiтей
пiльгових категорiй)

+

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

+

26 Порялок органiзачiТ та функuiонування
групи (.руп) подовженого дня

+ Усупереч вимогам пункту б Порядку
створення груп подовженого дня у
державних i комунальних закладах
загальноl середньоТ освlти,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраТни вiд 25 червня
20l8 року J\Ъ 677, Нормативiв
наповнюваностi груп дошкiльних
навчальних закладiв (ясел-садкiв)
компенсvючого типу, класlв
спецiальних загальноосвiтнiх шкiл
(шкiл-iнтернатiв), груп подовженого
дня i виховних груп загаJIьноосвiтнiх
навчаJIьних закладiв ycix типiв,
затверджених наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 20 лютого
2002 року Jф 128, наповнюванiсть ycix
груп подовженого дня (для учнiв 1-х,
2-х та 3-4-х класiв), що функчiонують
у ЗО у 202112022 навчальному poui
вiдповiдно до наказу директора вiд 3l
серпня 202l року J\bl58, перевищуе 30
осiб: станом на lб листопада 2021
року становить 34-З9 учнiв.

27 Органiзачiя проживання та утримання
учнiв у пансiонi закладу освiти (норми
наповнюваностi груп ; ознайомлення
батькiв, iнших законних представникiв
злобувачiв освiти з умовами
перебування у пансiонi)

+

28 порядок надання державними,
комунальними закладами освiти
платних та iнших послуг (у разi rx
надання)

+

29 Вимоги щодо вiдносин мiж закладом
освiти та громадськими об'сднаннями,
воснiзованими формуваннями,

+

W



пол
рел

iтичними партiями (об'сднаннями),
гlиними органlзацlями

з0 особливi вимоги до дiяльностi
спецiалiзованих закладiв освiти

+

зl особливi вимоги до дiяльностi
спецiальних закладiв зага,тьнот
середньоТ освiти

+

За результатами перевiрки встановлено:

П вiлсутнiсть порушень вимог законодавства

* наявнiсть порушень вимог законодавства

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

посадових осiб органу, якиЙ проводить iнституцiЙниЙ аудит****

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

J\b

зlтл

Питання щодо здiйснення контролю Вiдповiдi на
питання

так н1

l Про проведення iнституuiйного аудиту заклад освiти письмово
повiдомлений не пiзнiше нiж за 10 днiв до його початку +

2 Копiю наказу про проведення iнститучiйного аудиту та службовi
посвiдчення, що засвiдчують посадових осiб органу, який проводить
iнституцiйний аудит, пред'явлено

+
з .Перел початком проведення iнституuiйного аудиту внесено запис до

журна,rу, в якому облiковуються заходи державного нагляду
(контролю) в заклалi освiти (у разi наявностi)

+
4 ,Що початку роботи експертноТ групи в закладi 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 iнституuiйного аудиту посадовi особи органу,

який проводить iнституuiйний аудит, надавали керiвнику та
працiвникам закладу освiти консультачiйну допомогу (у разi
потреби)

t
7 Перел початком проведення iнститучiйного аудиту керiвника

закладу освiти попереджено про використання засобiв аудiо-, фото-
та вiлеофiксачiТ (у разi, якщо TaKi засоби використовува,тися)

+

J\ъ

зlл
Пояснення, зауваження або заперечення
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Голова та члени експертноТ групи,
iнститучiйного аудиту

застvпник начальника
управлiння - начальник вiддiлу
iнституцiйного аудиту
управлiння ДержавноТ служби

якi брали участь у провеленнi перевiрки пiд час

якостi освiти в Одеськiй областi
(посала)

заступник начальни ка вiддiлч
iнституцiйного аудиту
управлiння ДержавноТ служби
якостi освiти в одеськiй областi

(посала)

головний спецiа,riст вiддiлу
iнституцiйного аудиту
управлiння ДержавноТ служби
якостi освiти в одеськiй областi

(посала)

Керiвник закладу освiти
директор ОдеськоТ
зага,тьноосвiтньоТ школи I-III
ст
одеськоi областi

(посала)

TpeTi особи, яких залучено до проведення перевiрки

(посала) (пiлпис)

(посала) (пiдпис)

Примiрник цього акта на 12 cTopiHKax отримано lб листопада 2021 року

директор Одеськоi
загальноосвiтньоТ школи I-III
ступенiв ОдеськоТ MicbKoT ради
одеськот областi

(посала)

Вiдмiтка про вiдмову вiл пiлписання

ольга ДУМА
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

Юлiя ЖУРАВЛЬоВА
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

олена ЛАБУНСЬКА
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

ольга КУСТУРоВА
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

керiвником закладу освiти, третiми

-

(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

ольга КУСТУРоВА
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

особами цього акта

* По батьковi особи зазнача€ться у разi його наявностi.
** Пiд TepMiHoM "керiвник закладу освiти" розумiсться також особа, яка виконус обов'язки керiвника ЗакЛаДУ ОСвiти.

{c>t<{< У разi нелопуurення експертноТ групи до проведення iнститушiйного аудиту перелiк питань Щодо ПрОВеДеННrI

перевiрки не заповню€ться.
**'t(* Цей розлiл заповню€ться викJIючно керiвником закJIаду освiти.
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