
(найменування органу, який проволить iнституцiйний аулит.

65045. Одеська обл.. MicTo Одеса. ВУj!ИLlЯ НОВОСЕЛЬСЬКОГО. будинок 86-
тgл, (048) 722- 1 1 -5 5. e-mail : odpsa@sqq, 8ov_,цa,httpg_;//s_qq gov, ual

його мiсцезнаходя(енtlя, номери телефону, адреси електронноI пошти, вебсаГлту)

Акт
за результатами перевiрки додержання закладом освiти вимог зако}Iодавства

у сферi загальноi серелньоi освiти (пiд час iнституuiйного аулиту)

22грулня2021 року N,r 01-09/52-1411-i

ОДЕСЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ШКОЛА NЬ 40 I-III CTYIIEHIB
одЕськоi MICbKoi рАди одЕсъкоi оБлАстI

(найменування закладу освiти)

ЗАПоРоЖЧЕ]НКо Наталя АнатолiТвна
(прiзвище, iм'я, по батьковit керiвника закладу освiти**)

код згiлно з СДРПОУ 25428710

65025. Одеська обл.. MicTo Одеса. вулиця Ойстраха Давида. будинок l5-A. тел. (.048) 754-34-40.
e-mail: oss4Omaket@gmail.com. http://www.srvo,od.ua/school/s40/

(мiсшезнаходження закладу освiти, його фiлiТ(й), номер телефону, адреси електронноТ пошти, вебсайту)

Кiлькiсть педагогiчних праuiвникiв закладу освiти на день перевiрки 89.

Кiлъкiсть здобувачiв освiти на день перевiрки 1484.

I. Загальна iнформацiя про проведення перевiрки пiд час iIIституцiйноI,о
аудиту

Щокумент, на виконання якого проводиться перевiрка: Тип itlсти,туtliйногtl аудиту-:
наказ вiд 02. |2.202l м 01 -09152 П у плановому порядк),

+ у позапJIановому llоряl]ку

Iнформаuiя про недопущення експертноТ груr-rи до rIроведення iнституrtiйноl,о аулиl,у або iнl,tlим
чином створення перешкод у ii роботi

(заповнюсться у разi наявностi перешкод)

II. Строк проведення iнституuiйного аудиту

Ilочаток }uqр:дqццJ
00 |2 00i

- - - ---- - lхвилини
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Тип заходу державного нагляду (rсонтролю)

* не проволився
П проводився з ПП.ПП.ПППП по
пп.пп.пппп

Акт перевiрки NЪ ППППП]f ],]П]f
Розпорядrкення щодо усунення порушень:
П не видавалося; П видавалося;

його вимоги:
п виконано: П не виконано

III. IнформаlIiя про остаIlнiй проведений захiд державного нагляду (контролю)
у сферi загаJIьноi серелньоi освiти

у плановом У позаtlланов()му Ilоря.Ilt(

Тип заходу державного нагJIяду (rсонтролrо)

+ не IIроволився
П провол1-1вся з ППП по
пп.пп.пппп

Акт перевiрки Nч ]ППtrf,ПППf ППП
Розпорядrкення щодо усунення порушень:
П не видавыIося; П видаваlося;

його вимоги:
П викоttатrо; П IIе вик()Ilано

IV. Особи, присутнi пiд час перевiрки

Голова та члени експертItоi г,рупи, якi бра;Iи участь у IIроведеннi гlеревiрки

ЗаСТУПН_ЦК,НаЧаJIЬНИД&JПРаВЛrННЯ_- НаЧЦПЬ ВЦUШЦl

iнституцiйного аудиту управл iH ня ДерrкавttоТ служб и

якостi освiти в одеськiй областi (голова)
(посала)

нача;rьник вiддiл}, взасмодiТ з органамд м iсцевого
самодрядування. монiторингу та позапланового
контрqдц_ _qi

служби якостi освiти
в одеськiй областi

(посала)

головний спецiалiст вiддiл}, iнстит}rцiйного аудит},
VП равл i н н я Лерх<авн оI сл)rжб и я кос_L1__а9дl]ц

ц _О_дqgдкiй _9ýда9ll
( rtосала)

головний спецizuriст вiддiлу Цституцiйного аудиrv
управлiння Дерiкавноi служби якостi освiти

в одеськiй областi
(посала)

головний спецiалiс,г вiд:ti:tу взаемодiт з орr,анами
мiсцсвого самоврядування" моtiiторингу та

позапланового коttтроltю закладiв освiти )rправлiння
Дерх<авноi слуrкби якостi освiти

в одеськiй областi
(посала)

Керiвник закладу освir,и
адgськоi спецiаJIiзов 0 l-Ш_q]удgдlЕ

Одеськоi MicbKoT ради ОдеськоТ областi
( посала)

TpeTi особи, яких заJIучено до провеленIrя перевiрки

ДУМА Ольга MlrKo.1aTBlra
(прiзвище. iм'я. по батьковi)

СИЧОВА Анастасiя Володимирiвна
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

JIAБYIIC'b(Д Олс1 1а ] ца11 i вr 1а
(rrрiзвиr.rtе. iм'я. tttt ба l,bKtlBi)

ЧЕРЕ[IЯН'l-етяна IBaHiBHa
(прiзвишrе. iм'я. по батьковi)

ШКОРОПАДО O:leKcaH:rp Серr,iйови1
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

ЗАПоРоЖЧЕНКо Наталя АнатолiТвна
(гlрiзвище. iм'я, по батьковi)

(посала)



v. Процес проведення перевiрки пilt час iнституцiйного аулиl,у (окремих
процедур) фiксувався

засобами аудiотехнiки
п засобами вiдеотехtлiки
гl засобами аудiотехнiки
П засобами вillео,гехнiки

V[. Пере"rIiк
питань щодо додержання закладом освiти вимог законодавства у сферi

_ загальноТ середньоi освiти та опис виявлених порушень (у разi
наявностi)**,t

закладом освiти

посадовою особоtо органу, який гtроводить

J\b

з/п
питання щодо додержання закладом
освiти вимог законодавства у сферi

зага,тьноi серелньоi осв iти

вiдповiдi
на

пи"гання

о
F.(,

+!v
б

Опис виявлеIIого поруIl]еIIIIя
(фактичних обс,гавиtt i Bi.,lltrlBi,,tt t и х

ма,герiапiв" шtо Тх ttiл,r Bcp;lit<1 toTl,) i:t

зазначенFIям статей (частиtt, rtyHKTiB,
абзацiв тоruо) aKTiB :законодавства

I'aK Hi
1 Пiдстави для провадження дiяльностi з

надання ocBiTHix l]ocJIyI,y сферi
загальноi середньоi освiти (наявнiсть
лiцензii, статуту, положення про
структурний(i) пiдрозлiл(и))

+ Усупереч вимогам частини першtоТ
cTaTTi 33 Закону УкраТни . 

кПро
повну загальну середню ocBlT,y) у
закладi освiти (далi -. Зо) вiлсутнс
рiшення засновника про його
утворення.

2 ЗарахуванtIя лi,гей до заклалiв освi,ги,
вiдрахування учнiв iз заклалiв освiти
переведення учнiв з олного закладу
освiти до iншого (для приватних i
корпоративних закладiв освiти -
вiдповiдно до порядку, визначеного
застtовником)

1 Усупереч tsимогам lй;йБ 
'. 

_-i

розлiлу IlI 11орялку ,tapaxyBatliIя.

вiдрахування та переведення учнiв
до державI{их ,Iа кOмуI{iiльних
закладiв освiти ;tля злобуття повнот
заI,аJlьноl середньоТ oclli,t и.
за,гверл)кеного наказоrut М i rr iс,герс,l,ва
освiти i науки Украiни вiд lб KBiTHll
2018 року Na367 (далi - Порялсlк
зарахування, вiдрахування та
переведення учнiв) вiлрахування
учнiв iз ЗО у зв'язку з переведенням
на навчання до iнших закrlадiв
освlти здiйснюсться без
пiдтвердження з iншого заклалу
освiти про можливiстт, зарахуваIl}lя.
Так, упродовж 2020-202l poKiB
наказами директора ЗО вiлраховаI]о
у зв'язку з lIepeBe.ilettllя\4 /1о irtlltих
заклалiв освi,ги 67 у,чtriв ",IиltIс lIa
lliдсr,авi заяв батькiв, оскi,цьки tlаявrli
пiдтверлження з i,нших,зак;tа.,liв
освiти IIро мо)кливiс,l ь }араху|]аIlIlя

д9_д!t J:ц.lд _41ll9gцi_фл iшr е. rr i iK

_)



накази про вiдрахуваtlня

Усупереч вимогам пункту l розлiлу
IV Порядку зарахування.
вiдрахування та переведення учнiв
ЗО порушуються термiни
повiдомлення вiдповiдноТ слркби у
справах дiтей про вiдрахуванlля

учнiв з чисJIа дil,ей-сирiт та дiтей.
позбавлених
пiклування, у

батькiвськогсl
зв'язку :]

продов}кенням навчання в iнt,1_1их

закладах освiти. Так, наказами
директора ЗО у сергlнi 2021 року
вiдраховано о ,r} ID

ученицtо з чисjtа ,1ll-еl.{-сирI,t - га

bi. учня з чисJlа
дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування (накази вiд 30 серпня
202l року JФ l28-y та вiд 3l серпня
202l року J\Ъ l5l -у), а Слух<бу у
справах дiтей Одеськоi MicbKoi рали
повiдомлено у жовтнi 2021 року
(лист вiд 22 х(овтня 202| року
N9 01-221561).

Усупереч вимоI,tIм аб,заltiв lI'я,|,()I-(),Itl

сьомого пуIrкту 1 l [lоря;tк}, l]сл0}IIlя

обл iку дiтей доurкiл ьнtlго, LLt t<iльн cl l,t-l

BiKy та ччttiв. затIзср,цжсIlоI,о
llостановоttl Кабiнеl,ч Miriic,r,piB
Украiни вiд l 3 всресня 20l 7 року
N9 684 (да.,ri I Iоря.lttrк Rt:,l1g11,,,

облiку дiтей) протягOм 20l9l20z0-
20201202l навчальних poKiB
вiдповiдними наказами директора
зо вiдраховано l7 учнiв у зв'язку з

виТздом за Mex<i краТни лише на
пiдставi заrIви батькiв, без копiт або
сканованоi копiТ I]аспорта
громадянина УкраТни д.lIя виТзлу за
корлон, 1] яким пере,гиF{ас llер>tсавrlий
кордон дитина" або iT гtроТзtlого

документа iз записом про виб\,гтя на
trос,гiйltе мiсцс tIро)кllваlIItя lu rtc;lti
УкраТни чи Bi;tMiTкoк) Ilpo t],]яl"|,я litl
постiйний консу;tьський облiк ),

дипломатичному преllс,гавI I и lt,гв i або
коlrсульськiй устаtло'вi Украi'ни,}tl

Формування класiв, класiв-комплектiЪ
кордоном.



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

+ ТФйй ;;йй;й ч;a;;й друiui'
cTaTTi |2 Закону УкраТни кПро
повну загальну середню ocBiTy> у
ЗО у 202112022 навчальному роцi
функuiонують 2З класи, у яких
кiлькiсть учнiв tlеревиItlус З0 осiб.
Так, станом на l3 грулня 202l poK,v

у 4-Г,6-А, 7-А, 8-Г,], l0-I K.;tacax -- rltl
31 учнrо; у 5-Б, 5-М. 6-Б. 9-А класах
- по 32 учнi; у 3-А, 3-Г. 3-/1, _5-11.

6-М, 9-М класах по 33 ),.rHi: }, 2-А.
2-Б. 2-I]. 2-I'. j-I]. 5-z\. 8-]VI K.]lactlx

llo 34 учrri: у J-Ii K:raci j5 r,tttitl,

5 Подiл класiв на групи пiд час tsивLIення
окремих навчальних предметiв
(iнтегрованих KypciB) у дерх<авному,
комунаJIьному закладi освiти

+ У.у*ре" -ййоlй il;Ё;дк' nniri;,y
класiв на груIlи при вивчегttli
окремих гrредметiв у
загальноосвi,гнiх навчальних
закладах, затвердх(еного наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни
вiд 20 лютого 2002 року Jф 128,
наказом дирекl"ора ЗО вiл З0 серпня
202| року Ns 288 у 202112022
навчапьному рtllцi полi.,l K.ltaciB Ila
l,р},lIи llilt час F}иlilIсtlIlя ()Kl)c\1ll\
пре:tме,t,iв перелбачений llc .l(;tя Bcix
класiв ЗО. якi мають вiдгtовiлttу
наповнюванiсть, Зокрема. Ile

дiляться IIа гругIи гtiit час вивчеtIllя

украТнськоТ мови 2| клас :]О, якi
мак)ть Hallot]tlIoBatticlll, 28 i бi;lt,ttlc

учнiв (5-А. 5-Б, 5-Е, 5-М, 6-А, 6-Б,
6-м, 7-А, 7-Е, 7-н,7-м, 7-т, 8-А"
8_Е, 8-I, 8_м, 9-А, 9-м, 9-у, l0_I.
1 1 -Е класи).

6 Порялок облiку учнiв -|- Усупереч вимогам lIyHKTy |2
Порядку ведення облiку дiтей ЗО не
подаються ланi учнiв. якi зарахованi
до нього та злобували загацьнV
середню ocBiтy в заклалах оовi,ги
iнших адмiнiстративIlо
,геритtlрiа.;]ьtl их () jlи I lи lt},.

уповrlова}кеllо]\I), opI,aII\I або iictt tl

структурному rr iltрсlз;tiJrу
адмiн i стративI{о-тери,rор i zutыl оТ

одиницi. на територiТ якоТ

розтаrIIовано закJIади освiти. t] яких
наtsчzuIися лi,ги. Зокрема, у 2020-
202l роках ЗО не подавалися данi
х(одного з таких yчнiв (22 особи),

7 Вимоги щодо структури i тривалостi
навчального року, навчального тижня,

+

й-



навчального дня, занять, вiдпочинку
MilK ними
Обов'язковi складники ocBiTrlboT(ix)
програми (програм) закладу освiти,
порядок iT (iх) розроблення/схвалення/
затвердження, а такоя( кошти. за
рахунок яких здiйснIосться iT (iх)
реалiзачiя

Змiст i порядок
складання/затвердження pi чного(их)
навчаlrьного(их) плану(iв) закладу
освiти

Усупере.l вимогам частини TpeTbtli
cTaTTi 1l Закону Украiни K[lpcl
tIовну загапьну сереllню ocBiT,y>>.

абзаuу 17 роздiлу I ,Щержавttоr,о
с,гандарту базовоТ i TtotзHoT зztгашьноI
середньоi освiти. затвердженого
пос,гаtlовок) Кабiне,гч MirricT,1,1iB

УкраТlrи Bi:l 2.j .jIиcl,olIajla 2()l l poltr
ЛЪ lЗ92, tlсвil,ня проI,ра\4а ']() tttl

202lr12022 навчальний piK Mic t-ит,l,

IIрограми I]ведених за paxyI{OK I,олиII
варiативttоТ скла,цовоТ KypciB за
вибором (<[Iочатки економiки) -- у
5-Б, 5-Е, 6-Б, 6-Е кJIасах. кОсllови
економiки) - у 8-Е, 9-Е класах,
кffi"пова активнiсть) - у 8-Е класi.
<Власна справа) у l1-Б, ll-}1
класах)" якi мають вiдltовilltlий l,риdl
MirlicTepcTBa ocBiтrl i llaуKtl }'Kpai'ttll.
TepMitr дiТ якоl,о cllJl1.1tJ в 20l9 pclrti.

Усупереч вимогам частини шостоi
cTaTTi 1 1 Закону УкраТгiи K[lpo
повну загаJIьну сереtlню ocBiTy> ),
Зо рiчнi навчальtлi пJIаIJи .t,lrя l 0- l l

KltaciB на 202112()22 навчаjIьtlий piK
складено з перевиlце}lня]\{ l,pilllиl{Ilo
допус,гимого 1,ижltеl]оI,t)
навантаження на учня, визначеного
навчальними планами обраноТ
типовоТ ocBiTHboT програми. -Гак.

гранично доtIус,гиме l,ижневе
навантаження на учня перевиLLlсно в

рiчних навчальних планах ;рrя ycix
10-х та l l -х класiв Ila 2 l tl.,(.

фактично становить j5 1,o/{ lIa
тиждень, З урахуванням (liзичноТ
куJlы,ури у розк.rrit.ti r,рокirз IIll

2021 12022 tlol]tIifuIlllll-iii рirс,t;lя 1.tttitl
l0-A, 10-М шасiв ltрису,I,tti 3[i 1,poKiB
Що'гижнево, l{ля учtriв l l-Д класу,
37 ypoKiB ,га tlle псрелбачено l l,().ll

iндиtliлуа_lIьних titняl ь ,t \I()t}ll i

лiтератури нацiональrtоТ пtetltttиttit
(росiйськоТ), дJlя учнiв 10-I" l l-Б"

передбачено 2 гол iнливiдуальltих
занятьзмовиiлiтераi,lrри
наltiоналыlоТ менlIIини (росiйськоТ)

цэqр:Фrкtrц ;l iтсратци. ;t.д r,,tl l i в

мб

8 +

9 +



засоби навчання та обладнання
навчrшьних кабiнетiв i STEM-
лабораторiй (вимоги до оснащення
засобами навчання та обладнанням;
документацiя, яку повиннi мати засоби
навчання та обладнання
пiдстави та порядок органiзаuii форм
здобуття повноi загальноi середньоi
освiти

l 1-У класу Зб ypoKiB та пlе
передбачено l го,rl факульт,ативу
<Стилiстика украiнськоТ мови>> r,a l
год iндивiдуальних занять з мови i

лiтератури нацiональноI менrшигtи

rЦgц_qD.

Усупереч вимогам пункту 3 розлiлуV Положення про iндивiдуzutьну
формУ здобуття повноi загшIьноТ
серелньоi освiти, затtsердженого
наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраТни Birr 12 сiчtlя 2016 року Nl tl
(да.;li lIолоit<сltttя llpo
iндивiлуа;rьtlу rPoprvry }.,t()б) 1,1я

повноi загапьноi середньоi освiти).
ВiДПОВiдно llo Flаказу лирекl,ора ЗО
вiд 30 серпня 202l року N. 215 .,(:lя
оргаrr iзаui t' lle,цaгtlt,i.l н о l о [| a,l,p()t{ a)l(\

у ?02ll20?2 lla}]tl.ulLll()\1\, рtrtti .r.tя

учениtti 8-[I K:lacy"

яка за станом здоров'я tte може
здобувати повну загаJIьну сере/lню
ocBiTy за денною формою
(вiдповiдно до висновку лiкарсько-
консультацiйноi KoMicii закла/Iу
охорони здоров'я), визначено l 6
навчальних годин на,гижлень.

Усупереч вимогам частиt{и itpy,l,tli
cTaTTi 14 Закоlt1, YKpailrTr Kl Ipo
I'IoBHy,JaI-aJl,,}I,\, ccl)c,:[}It() tlcl.}i,lt,,,.
пункту 8 розлiл1, I Ilолох<еllIIя IIр0
iндивiдуальну форму з.чобу l"гя
повноi зага,гlылот серелньот освiти"
iндивiдуальний ttав.tа;lыrий пJIаIi на
202|12022 навч&IьtIий piK ),.tttя 7-'I'

л.]lя
якого наказом директора Зо вiд
20 серпня '202l року N9 l98
органlзоваrIо педагогi.tний
патронаж, не забе:lllечус виконаIlня
ocBiTHboT проI,ра\,,и ЗО. оскiльки /lo
НЬОГО Не ВКjl}ОЧС].IlО IlP9"1lvIC'Г

iHBapiaHTHoT ск.ilа,цовоТ кФiзи.tttаi
культура).



12 Порядок проведення державноТ
пiдсумковоТ атестацii в закладi освir,и

-+- Усуrере.,;;r"йй ;й-й i Б
III Порялку прове/{еt{t{я /1ер)
пiдсумковоТ атестацiТ, затвердх
наказом Milric гсрс t,Ba сrсвiги i

УкраТни tti;t 07 l"р\,tltя ]() l8
N,] 1369, у З() у, 20l l

навLIальному рошi поруIшеlIо
с,гворення l{ер}кавних a],ec,l al
комiсiй дJIя Ilроведення l(ер}
пiдсуплковот аr,ес,гацiт учнiв
класiв та затверджен}Iя
персончuIьного складу: вiдпоt
наказ директора Зо видано l7
2019 року за Nе 99. а дер
пiдсумкова a,t ес,таlliя гI()l

_1_1_1рз.tttlл 2,Q | ! рок;
13 Забезпечення умов лля здобуття освiти

осiб з особливими освi,гtлiми
II и

+-

14 Порядок утворення та функцiонування
в закладi освiти педагогiчноi ради, а
також пiклувальтrоТ рали (у разi ii
створення)

-|-

l5 Наявнiсть штатного розпису закJlалу
освiти i порядок його
розроблення/погодяtення/затвердження

+ Усупереч вимогам частини п
cTaTTi б0 Закоrлу УкраТrlи
повну загальну середню о(

штатний розпис ЗО на 2021 1

за,гверджсний лиректором ЗО
погодх<ений iз засновF]иком

уповнова}кеlIим ним opr
rtа,гомiсть Bitl зат,I]срJt)

лиректором Комчна'ltl,ноi',yс,I
KI_{eH,rp фitrансуваtrrrя
госполарськоТ .ltiя.ltьlltlсli,lак.,ll
ycTa}IoB с I.t c,l,c \.I t l

CyBopoBcbKot,o райоttу м. (),,1е1

яким ЗО укла/lено доI,овiр
надання IlocJlvl- i,l ве

бухга.ll,герсько I,o об",r iKy.

lб Наявнiсть тарифiкацiйних списlсiв
прачiвникiв i порядок iх
п огодження/затвердrкення

+ Усупей;ймо.;йййц' 4 ; ri
роздiлу I IHcTpyKuiT про по
обчислення заробiтноi
лраuiвникiв освiти, затI]ер/I
наказом MirlicTepcTBa освiти i

УкраТни вi,ц 15 кtliт,ltя l993
N9 l02. тарифiкаuiйllий сI]исок
1 вересня 202 l року затверл)
не директором ЗО. а лирек"
Комуна-пьноТ устаноtsи ((I

фiнансуваrrIrя та I,ocII0.laI
.Lliя-,tbttocтi ,laK.rta,,tiB l,tl \ic

,J1 norlrin1.]
я державноl 

l

тверлженого 
|

t]aVK1.1 ;

ll() li \

tli2()l 9

строк
:с,lаttiйttих
державноI
,,lt-tiB 4-х
)н}Iя Тх

дповiдний
l l7 квiтtrя
ltep)I(aBItit

гI () t{aJIac я

першоТ
l Klipo
ocBiTy>
l piK не
отане
)м або
)рганом.
1,1tжсrtиii

c,I al t()ви

та
.ilл.,1itз ltt

ос lli,гlt

lec и )). ,t

|ip про
ве/lення

,унпiуГ
порядок

плати

рltженоi
i ttауки
)3 року
lK З() lra
rля<еttий

эктором
<<I {eHтp

tapcbKt,li
\i c,l,il} I() R

й/,



порядок розподiлу педагогiчного
навантаження педагогiчних
працiвникiв (у тому числi менше

Пiдвищення кваrriфiкачii
педагогiчними прачiвниками
Прохо цження атестаuii7сер,гифi кацii
педагогiчними працiвниiсами
Виконання педагогiчними
працiвниками обов'язкiв, передбачених
законодавством
Виконання керiвником закладу освiти
обов'язкiв, передбачегtих
законодавством

вимоги щоло дiловодства в державних
i комунальних закладах освiти
Забезпечення прозоростi та
iнформацiйноi вiлкритостi закладу
освiти

системи осtзi,rlt Счворовс1,1сог,о

району м, Одеси>. з яким З()

укладено логовiр про налан}{я
послуг iз ведення бухгzr-лr,ерського
облiку, tIe вiдповiдас всr,ановленiй

формi: в ньому вiлсутня r,рафа
ктарифний

Усупереч t]имогам tlac]-l{lIи чет,вср,t оТ

ста,гтi 38 Закону Украiни <<I lpo
повну загальну середню ocBiTy>
директором ЗО не контролюсться
виконання ocBiTHboi програми учнем
7-Т класу
для якого у 2|J21l202Z навчаJIьt{ому

роцi органiзовано педз1,6рjqgц;
патронаж i ло iнливiлуального
навчального ll;Ia}ly якого lla ttcl'i
навчальний piK не RкJlк)чено IIperlмeI,
iHBapiaHTHoi складовоТ (<Фiзrлчлrа

куJ]ы,ура))) наlзчаjlьtl()l,() l1_1ali\

вiдповiдноi освi,гньоТ lrpol,par,rlr 3().

Усупереч вимогам пi:tпу,ллк,гу,

четвертого l]yHK,l,y l роз,ti;rу IV
Полоrкення IIро орl,анiзаuiкl роботи з

охорони працi та безllеки
ччасникlв

освiтнього процесу в установах i

закладах освiти, затвердх(еного
наказом MiHicTepcl,Ba ocBiTll i на5rки
УкраТlrи вi,ц 26 I,1)\/,:ilIrl 20l7 рок\,
N9 l 669, j{ирек1-0р(lм lj() ia,l,t]cp.t)I(cll()
ttосадовi iшс r,pyKrtiI ycix trllartirltttlKitl
ЗО без обов'язkового блоку, питань з

безt tеки

l

I,l

l

охорони

l

!_|,g

життедiяльностi



24 Органiзаuiя харчування учнiв
(наявнiсть особи, вiдповiдальноТ за
органiзацiю харчування в закладi
освiти; органiзаuiя харчування дiтей
пiльгових категорiй )

+ Усупере"LиЙЙм 
*-fi"".y 

ZZ
Порялку органiзачiТ харчуванtlя i,
заклалах освir,и та дитячих закJIалах
оздоровлення т,а вiдпочиtlку,
затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд 24 березня
2021 року Jф 305, у ЗО у 202112022
навчальному porri тривzuliс,гt) IIерерв
мiж I{аtsчtUIьними ,Jаt{яттямI.1 

/t,ця
орг,аlliзаllii' прийомr, i)Ki jt,,1я ),ttliB
l-x, 4-х K;taciB стаIIови,I L l ,ý xBtt;tttlt.
2-х. 3-х K,rlaciB *- 20 хви.ltин.

25 Забезпечення учнiв медичним
обслуговуванням (наявнiсть медичноI.о
прачiвника в заклалi освiти; об.цiкова
документаttiя t_тtоло медичних оглялiв
учнiв)

+

26 I Iорядок органiзацii та функцiонування
групи (груп) подовженого дня

+

27 Органiзачiя проживання та утримання
учнiв у пансiонi закладу оовiти (норми
rIaпoBI{IoBaHocTi груп; ознайомлення
батькiв, iнших законних представникiв
злобувачiв освiти з умовами
церебування у пансiонi)

+

28 Порядок надання державними,
комунальними закладами освiти
платI]их ,гtt ittlIIих IIосл)/г (у разi Тх

налання)

+

29 Вимоги щодо вiдносин мiж закладом
освiти та громадськими об'сднаннями,
воснiзованими формуваI{нями,
полiтичними партiями (об'еднаllнями),

Рслiгiйними органiзацiями

]

з0 Особливi вимоги до дiяльностi
спецiеr.гriзованих зак:lадiв освiти

+

31 особливi вимоги до дiяльностi
спецiальних закладi в зага,rьноТ
середньоi освiти

+

l

За результатами перевiрки встановJIено:

вiдсутнiсть порушень вимог законодавства

f наявнiсть порушень вимог законо/lавства

l0



а
ль
зiп

Питання щодо здiйсненtlя контролк) _"Рiдцqлiд] ]

l..1ц

J-
I

-L/

IIа I]и,гill IIlrl

lIl
l

1 Про проведеlIня iнституuiйного аулиту закJlа,r{ освi,гтr Il исьмово
ц9вiдомлений не пiзнiше Hix< за 10 днiв ло його початку

2 копiю наказу про проведенttя iнс,гитуuiйноr,о ау/{ит,у та служоовi
посвiдчення, що засвiдчують посадових осiб органу" який проводить
iнститучiйний аудит, пред'явJlено

J перед початком проведення iнституtliйного ауl{иту внесено запис
хtур}Iалу, в якому облiковуtоться захоли державIlого IIагJшilу
(контролю) в заклалi освiти (у разi наявностi)

,l (() r
1 f{o початку роботи eкcllepTl]oi групи 

".апладi 
ос",й"роrеле""

нараду, пiд час якоi голова експертноi групи проiнформував про
порядок проведення iнституцiйного ауди,Iу

+
5 строк роботи експертноI групи в закладi освiти не перевищував

cTpol(y, ви]нilченого законодавством +
6 пiд час проведення iнститучiйного аудиту посадовi особи органу,

який проводить iнсти,гуцiйний аулит, надаваJIи керiвнику т.а
гrрацiвниКам закладУ освiтИ консультаuiйнУ лопомогУ (у разi
потпеби')

r
I7 Перел початком проведення iнституtliйного аудиту керiвника

заtс.;tЬлУ освiтИ попсрел)кеItо IlpO викорисl,ання засtlбiв аулiо-. фото-
та вiдеофiксацiТ (у разi, якщо цкiщ9фц_в_цý9р_и9]о_вJ_9аJц90 * __ _

VII. IIерелiк
питаIlЬ лJIя закЛаду освiти щодО злiйсtlенlrя KoHTPOJIIo за ltiями

(бездiяльнiстю) посадових осiб органу, який проводить iнституцiйrlий
'Дит****,

vIII. IIояснення, зауваже}lня або заперечеIltlя шIоло IlpoBeitellclT llеревiрlси ,l.a

tlboI-o aK,t,a
I Iояснення, зауважеIIня або заIIеречеrrIrя

голова та члеFIи експертнот групи, якi брали учаоть у пpoRclleнtli гlеревiрlси triд час iнститчltiйного
аудиту

заступник начальника }rправлiння *
начальник вiддiл), iнституцiйного
аудиту управлiння ДержавноТ сл),жби
якост,i освiти в одеськiй обласIi
(1,o.lroBa)

(посала)

нача,тьник вiддiл), взасмодiТ з
органами мiсцевого самоврядування.
монiторингу та позапланового
,,_(,оIIтролю закJ

ДержавноI служби якостi освiти в
одеськiй областi

(посала)

_]

--@%z(пIМис)
QrцLаДYх4А

(власttе iм'я П РlЗВ ИtI_[Е )

Анастасiя СИЧоВА

'""*Wч"



головниЙ спецiалiст вiддiлу
iнотитуцiйного а}zдит)z )rправлiння
Дерrкавноi служби якостi освiти в
одеськiй областi

(посала)

головний спецiалiст вiддiлу
iнституцiйного ачдиту управлiння
ДержавноТ служби якостi освiти ц
олеськiй обласr,i

(посала)

головний спецiалiст вiддiлу взасмодii
з органами мiсцевого
самовDядування. монiторингу та
ttозаit;tановоt,о контролю закладiв
ОСвiти }rправлiння державноi служби
якостi освiти в одеськiй областi

(посала)

Керiвник закладу освiти
лиректор Одесьlсоi спецiалiзованоТ
школи Jф 40 I-III ст}rпенiв ОдеськоТ
MicbkoT ради одеськот областi

. (посала)

TpeTi особи, яких заJIучено ло проведення перевiрrtи

O';lcHa JIАБШ(J:ýА
(BJIactle iM я I1РlЗВИtlltl)

l'етдrrа jjДt]ЦLЦlt"L
(BltacHe iм'я ПРlЗВ1,1UlЕ)

Олександр IIIKOPOI lA/lQ
(власrlе iм'я llРIЗВИIIlIl)

FIа,гадя ЗА I-IОРО)КЧ tl I I К()
( влас}lе iм'я l lРlЗt3Иll{Е)

(власне iм'я ПРlЗВИIl{Е)

ГrЙ.* Й, llПЗВИiПЬ.i--

I I а1 lц rд _З.А LI аIР2liЧ !,!lK()
(власне iм'я IlРIЗt]14 lI{[ )

(посала) (пiлпис)

, (посада)

ГIримiрник цього акта на l2 cTopiHKax

Директор Одеськоi спецiалiзованоi
школи Nq 40 I-III ступенiв Одеськоi
цt_сэдqtрМ

(посала)

(пiлпис)

отримано 22,|2.202l

вiдмiтка про вiдмову вiл пiдписання керiвни закладу освiти, третiми особами цьOго акта

* По батьковi особи зазначаеться у разi Иоб
** Пiд TepMiHoM "керiвник закладу освiти'' розумiсться також особа. яка виконус обов'язки KepiBHrlKa закладу освir.и,
***< У разi нелопущення експертнот групи до провеле}lня iнститучiйного аулиту перелiк питань цiодо |1роведення
перевiрки не заповнюсться.
*l'** I_{ей розлiл заповнюеться виключно керiвником закладу освiти.

(пiлпис)

//2


