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Акт
за результатами перевiрки додержання закладом освiти вимог

законодавства у сферi загальноТ середньоi освiти (пiд час iнституцiйного
аудиту)

"29" листопада 2021 року Ng 02-06l42-од-2011-i

ХЕРСОНСЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ШКОЛА I-ПI СТУПЕНIВ N,30 З ПОГЛИБJIЕНИМвивчЕннJIм прЕдмЕтIв природничо-мАтЕмАтичного циклу тд днглrйЪilсот
мови XEpCoHcbKoi шськоi рАди

(найменуваяня заклалу освiти)

БАРНАШ оксана BiKTopiBHa
(прiзвище, iм'я, по батьковiХ керiвника закладу освiти**)

код згiдно з е.ЩРПОУ 24115044

Украiна. 7З000, Хе MicTo Х вулиця Молодiжна. б

(номер телефону, адреси електронноТ пошти, вебсайту)

кiлькiсть педагогiчних працiвникiв закладу освiти на день перевiрки - 87 осiб.

кiлькiсть здобувачiв освiти на день перевiрки - l l87 осiб.

r. Загальна iнформацiя про проведення перевiрки пiд час iпституцiйного
аудиту

.щокумент, на виконання якого проводиться перевiрка: Тип iнституцiйного аудиту:
Наказ вiд 05. l 1 .202l Л! 42-од п у ,""r"'йу ,"й",

+ у позаплаЕовому лорядку

IнформацiЯ про ЕедопущеНня._експ_ертноi Групи дО проведення iнстиryцiйного аудиry або iншимчином створення перешкод у ii'роботi

(заповнюеться у разi наявностi пер.rполI

0ф



II. Строк проведення iнституцiйного аудиту

[II, Iнформацiя про останнiй проведений захИ державного нагляду
(контролю) у сферi загальноi середньсii' освiти

rV. Особио присутнi пiд час перевiрки

Голова та члени експертноi групи-, якi брапи участь у проведеннi перевiрки

(прiзвише, iм'я, по батьковi)

IIтення
29 11 2021 13 ]о

число мiсяць piK години хвилини число мiсяць piK години хвилини

+ не проводився * не проводився
П провод
пп.пп.пппп

Акт перевiрки JtIb,=.=.]|] I,] 
= 

j],]= 
==Розпорядження щодо усунення порушень:

П не видаваJIося; П видавалося;
його вимоги:
П виконано; П не виконано

П проводився з ПП.ПП,П-ПП;
пп.пп.пппп

Акт перевiрки J\Гq,] ] 
== =i]=]] ] 

=ПРозпорядження щодо усунення порушень:
П не видавалося; П видавiLтося;

його вимоги:
П виконано; П не виконано
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П закладом освiти

v. Процес проведення перевiрки пiд час iнституцiйного аудиту (окремих
процедур) фiксувався

П засобами аудiотехнiки
П засобами вiдеотехнЙ
П засобами аудiотехнiки
П засобами вiдеотехнiкЙ

VI. Перелiк
питань щодо додержання закладом освiти

загальноТ середньоi освiти та опис
зi наявностi ?k ?k ?k

вимог законодавства у сферi
виявлених порушень

Питання щодо додержання закJIадом
освiти вимог законодавства у сферi

загалъноi середньоi освiти

вiдповiдi
на

питання

цодз(,
(в
ц
Ф
а

(.)

Опис виявленого порушення
(фактичних обставин i

вiдповiдних матерiалiв, що iх
пiдтверлжують) iз

зазначенням статей (частин,
пунктiв, абзацiв тощо) aKTiB

законодавства
Пiдстави для провадження дiялъносrБ
надання ocBiTHix lrослуг у сферi
загЕшьноТ середньоi освiти (наявнiсть
лiцензiТ, статуту, поло}кення про

ний(i) пi
Зарахування дiтей до закладiв освiти,
вiдрахування учнiв iз закладiв освiти i
переведення учнiв з одного закладу
освiти до iншого (лля приватних i
корпоративних закладiв освiти -
вiдповiдно до порядку, визначеного
засновником)

Протягом 202012021 н.р та
станом на 29.1|.202l iз
закладу освiти вибули на
постiйне мiсце проживання за
межi Украiни TaKi учнi:
Осоченко HiKiTa, ученъ l0-A
класу (наказ вiд 19.10.2020
]tlb 1 55-У); Лукiнов BiKTop,
учень 3-В класу (наказ вiд
12.10.2020 Jф 1 54-У); Бслова
Софiя, учениця 9-А (наказ вiд
06.09.2021 j\Ъlба-!; Чех Iгор,
учень 6-А класу (наказ вiд
20.08.202 1 Jф 1аO-У); !осенко
Макар, учень l -Г класу (наказ
вiд 29.07,202l Jф127-У); tячук
Щавид, учень 2-А класу (наказ
вiд 07.06.2021 J\ЬбO-У); !ячук
Слизавета, учениця 9-В класу
(наказ вiд 07.0 6.202l J\Ъ59-У);
Кретов Роман, ученъ 2-Г класу
(наказ вiд 26.05.2021 Jф49-У);
Срошкiна Ксенiя, учениця
1 1-В класу (наказ вiд
19.01.2021 j\Ъ5-У); Страйк
Злата-Ярославна, учениця 5-Б
класу (наказ вiд 10.1 l .2021
j\b204-Y), проте, усупереч



постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни (далi КМУ; вiл
13 вересня201] р. Ng б84 кПро

Порядку
ведення облiку дiтей
дошкiльного, шкiльного BiKy
та учнiв> у закладi освiти

пiдтверлх<уючi
документи про iх вибуття на
постiйне мiсце проживання за
межi Украiни (копiТ або
cKaHoBaHi копii паспорта
громадянина Украiни для
виТзду за кордон, з яким
перетинас дерrкавний кордон
дитина, або iT проТзного
документа iз записом про
вибуття на постiйне мiсце
проживання за межi Украiни
чи вiдмiткою про взяття на
постiйний консульсъкий облiк
у дипломатичному
представництвi або
консулъськiй ycTaнoвi УкраТни
за кордоном (для учнiв, якi не
досягли повнолiття).

Ус5.переч пункту 2 глави 1

роздiлу II Порядку
зарахування' вiдрахування та
переведення учнiв до
державних та комунальних
закладiв освiти для здобуття
повноТ загальноI середньоТ
освiти, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраТни (далi МоНУ) вiд
16 квiтня 2018 р. М 367,
порушено термiни прийому
заяв батькiв про зарахування
TxHix дiтей до l-го класу. Так,
у 202l роцi до першого класу
учнiв зараховано 18 травня
(наказ вiд 18.05 .2021 р. мВ l
uПро зарахування до першого
класу на 2021-2022
навч€шьний piK>

Формування класiв, класiв-комплектiв

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

Усупереч пiдпункту 11
пунктуЗроздiлуХЗакону
Украiни кПро повну загальну
ýредню ocBiTy> у 202112022



н.р. перевищено норми
наповнюванOстi класiв :

у 1 -А навчаеться З 1

2-А З2 учнi, 2-В
3-л - 31, з_Б - 31, 3-в
з-г - 31, 4*л - 39, 4-Б
4-В-З1,4-Г-38;

ученъ,
з4,

- з6,

- 33.

усупереч частини другоi
cTaTTi 12 Закону Украiни кПро
повну загаJIьну середню
ocBiTy> у 202l 12022 н.р.

у 5-А - 37 учнiв, 5-Б - 35,
5_в - 33, 5-г - 35, 6-л - 34,
6_в - з6, 7-л - зl, 8_А - 31,
8-Б - 36, 8-г - 33, 11_ А -з3,
ll-г-3l

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

+

Порядок облiку учнiв + Усупереч пункту l1 Пор"дпу
ведення облiку дiтей
дошкiльного, шкiльного BiKy
та учнiв, затвердженого
постановою К1\4У вiд l3
вересня 201] р. j\b бВ4 (далi -
Порядок ведення облiку лiтей)
у 202112022 навчалъному роцi
(станом на 15 листопада)
закладом освiти не подано до
управлiння освiти Херсонськоi
MicbKoT ради данi про учнiu у
разi Тх переведення або
вiдрахування до iншого
закладу освiти, у тому числi
мiсце продовження здобуття
ними загальноТ середньоI
освiти. А саме: про
вiдрахування Петрюка В.,
учня 5-В класу (наказ вiд
1 1.1 l .2021 р. J\b 20б-У);
Слижевського Я., учня 5-Б
класу (наказ вiд 09.1 1 .2021
]ф202-У); Чабан А., ученицi
3 -А класу (наказ вiд
27 .09.202 1 Jф 1 В7-У); Чабан Я.,
ученицi 9-А класу (наказ вiд
27 .09.202 1 М 1 86-У); Рулик З.,
ученицi В-Г класу (наказ
вiд 22.09 .2021 Ng 1 82-У);
Йосипенка Т., учня 9-В класу
(наказ вiд 06.09.2021 Nq 164.|-



У); Буракова М., учня 5-Б
класу (наказ вiд 01.09.2021
JtГq 1 57-У); Волотiна М.,, учня
В-Г класу (наказ вiд 31.08.2021
JФ 156-У); Хмель К., ученицi
2-Г класу (наказ вiд 30.08.202l
М155-У); Гарбар А., ученицi5-А класу (наказ вiд
27.08.202| JtIql5З-У);
Полуектова Р., учня 2-Г класу
(наказ вiд 26.0 В.2021 J\Ъ l 5 l -У);
Ярошика I., учня ] -В класу
(наказ вiд 26.08.2021 Мlа8-У);
Ярошика Я., учня 3-В класу
(наказ вiд 2б.08.2021 J\b1 а7-У);
Вiнник С., ученицi 8-А класу
(наказ вiд 26.0B.202l Ngl45-Y);
Мосенцова А., учня 4-Б (наказ
вiд 25.0В .2021 Jф 142-У);
€жкун В, ученицi 5-В класу
(наказ вiд 19.0В.2021 м139-У);
Реплянчук А., ученицi 6-В
класу (наказ вiд 19.0В .202l
J\bl38-Y); Чумаченко В.,
ученицi 1 1-А класу (наказ
вiд 1 В.OВ,2021 J\Ъ1 З6-У).

Усупереч пункту 12 Порядку
ведення облiку дiтей у 2020 та
2021 роui закладом освiти не

15 листопада) вiдповiдному
структурному пiдроздiлу MicTa
кисва данi про зарахування до2-Б класу Скляр Кiри
Станiславiвни (наказ вiд
l7.0B .2020 J\bSO-Y); до
БериславськоТ мiсъкоТ ради
данi про зарахування до4-В класу БаришевськоI
Крiстiни (наказ вiд 28.09.2020
М 147-У); до Олешкiвськоi
MicbKoT ради данi про
зарахування до 5-В класу
!егтярьова Павла (наказ
вiд 22.09 .2021 Jф 1 83 -

Вимоги щодо структури i тривалостi
навчапъного року, навч€lJIъного тижня,
навчального дня, занять, вiдпочинку
мiж ними
Обов'язковi складники освiтнъоТ(iх)
програми (програм) закладу освiти,
порядок ii (тх ення/схвалення/

Усупереч вимогам
!ерхсавного стандарту базовоТ



затвердження, а також кошти, за
рахунок яких здiйснюстъся 1f (Тх)

реалiзацiя

освiти, затвердженого
постановою KIVIY вiд 2З
листопада 201 1 р. N9 1З92,
закладом освiти змiнено
iHBapiaHTHy складову, яка
t|lорпr1,6"I,LL)я }|11 державному
рiвнiiсобов'язковою для
реалiзацiТ в ycix закладах
освiти, що дають повну
загальну середню ocBiTy. Так,
rзiдповiдно до освiтньоi
програми III ступеня
ХерсонськоТ спецiалiзованоТ
школи I-III ступенiв JVg 30 з
поглибленим
предметiв

вивченням
природничо_

математичного циклу та
англiйсъкоi мови ХерсонськоТ
мiськоi ради на 202112022
навча-шьний piK закладом
обрано вибiрково-обов'язковi
предмети кIнформатика) та
к Iнформацiйнi технологiТ> .

Навчальний план на 202112022
навча-гlьний piK для учнiвВ-9 класiв не мiстить
обов'язкового навч€Lтьного
предмету <Трудове навчання)),'
визначеного fержавним
стандартом базовоТ i повноi
загzulьноТ середнъоТ освiти,
затвердженого постановою
К]\4У вiд 2З листопа да 20l 1 р.м 1392.

Навчальний план 5-9 класiв на
202l 12022 навчальний piK
складено на ocHoBi
навчаJIьного плану (таблиця l )
до ТиповоТ ocBiTHboT програми
закладiв загаJIьноТ середньоТ

II ступеня,
затвердх<еноi наказом МОНУ
вiд 20 квiтня 2018 р. jю 405,

обов'язкового навчального
кЗарубiжна

лiтературо), HaToMicTb у ньому
передбачено викладання
iнтегрованого
<Лiтературa>.



OKpiM того, у 202| 12022
навчаJIьному роцi
використовуються навчальнi
програми:
- <Програма з iнформатики та
iнформацiйних технологiй для
учнiв 1, 5-11 класiв> ( В-9, l0-
l 1 класи);
- кЗадачi з параметрамиu (у 9-
х класах);
- <ФункцiТ та графiки> (у 8-х
класах);
- кРозв'язування задач), (у 7-х
класах), якi затвердженi на
засiданнi педагогiчнот ради
(протокол вiд 31.08.202l Jtl),
Iцо суперечитъ абзацу
тридцять сьомом}i роздiлу I

!ержавного стандарту базовоТ
i повноi загальноi середньоТ

затвердженого
постановою КМУ вiд
2З листопада 201 l р. JФ 1392.

Змiст i порядок
складання/затвердження рiчного(их)
навчzL,тьного(их) плану(iв) закладу
освiти
Засоби навчанн я та обладнання
навчальних кабiнетiв i STEM-
лабораторiй (вимоги до оснащення
засобами навчання та обладнанням;
документацiя, яку повиннi мати засоби
навчанн я та обладнання
Пiдстави та порядок органiзацii форЙ
здобуття повноi зага,пьноi середнъоi
освiти

Згiдно з наказами директора у
закладi освiти органiзовано
навчання за сiмейною
(домашньою) формою для
наступних здобувачiв освiти:
Буракова Миколи, учня 4-Б
(наказ вiд 19 .04.202l Nч7 1 . l );
Кремньова Святослава, учня
8-Г класу (наказ вiд 2 1.01.202|
J,(b27); Малахова !анiiла, учня
3-Б класу (наказ вiд 31.08.2021
Nэ 146. 1 ); Туровського-
Семенюка Назара, учня 3-Б
класу (наказ вiд l0.09.202l
Nч 1 96. 1); Нескромного
Щмитра, учня 7-А класу (наказ
вiд 21,|0.202l Jф25S).
Усупереч пункту З роздiлу III
положення про iндивiду€шън

Т*



форму здобуття повнот
загальноТ середнъоТ освiти,
затвердженого наказом МОНУ
вiд 12 сiчня 2016 р. Jф В,
закладом освiти не
поiнформовано вiдповiднi
служби у справах дiтей про
зарахування (переведення)
вищезгаданих здобувачiв
освiти на сiмейну (ломашню)
форму здобуття освiти

l2 Порядок проведення державноi
пiдсумковоi атестацii в закладi освiти

+

+lз Забезпечення умов лп" .лофй o.ui-
осiб з особливими освiтнiми
потребами

|4 Порядок утворення та функцiонування
в закладi освiти педагогiчноi ради, а
також пiклувалъноТ ради (у разi iT
створення)

+ Усупереч частини п'ятоТ
cTaTTi 40 Закону Украiни
кПро повну загальну середню
ocBiTy> не Bci рiшення
педагогiчноi ради введенi в
дiю наказами керiвника, а
саме: вiд 01.02.2021 (протокол
Jф l0), вiд 26.02.2a2l
(протокол Jф 12), вiд
19 .04.202l (протокол J\b l З ),вiд З 1.05 .2021 (протокол
J\bl4), вiд 07.06.202l
(протокол J$ 15), вiд
25 .06.202l (протокол J\b l б),
вiд 04.10.202l (протокол М2),
вiд 05.10.2021 (протокол JtЗ),
вiд 23 .10.2021 (протокол }lb4),
ъiд 26.10.202l (протокол J\bS)

15 Наявнiстъ штатного розпису закладу
освiти i порядок його
розроблення/п о годження/затвердження

+ Усупереч частини першоI
cTaTTi 60 Закону Украiни кПро
повну загаJIьну середню
ocBiTy> штатний розпис
закладу освiти на 202| piK
затверджений начulllьником
управлiння освiти ХерсонськоТ
щý!щqf ради

16 гlаявнlсть тарифtкацiйних спискiв
працiвникiв i порядок ix
п огодження/з атвердх(ення

+

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

+

18 Пiдвищення квалiфiкацii
педагогiчними працiвниками

+

аБ,
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19 Проходження атестацii7серти ф iкацii
педагогiчними працiвниками

+ Усупереч пункту 3. 1 1

роздiл1, III типового
положення про атестацiю
педагогiчних працiвникiв,
затвердженого наказом МОНУ
вiд 06 жовтня 2010 р. М 930, у
закладi протоколи засiдання
атестацiйноТ KoMicii за
201912020, 20201202|,
202112022 н.р. мiстятъ пiдписи
лише голови KoMiciT та
секретаря, проте не пiдписанi
BciMa присlrтнiми на засiданнi
членами атестацiйноi koMiciT
(протоколи М1 вiд 30 серпня
2019 р., J\Ъ2 вiд 9 жовтня
2019 р., J\Ьз вiд 16 сiчня
2020 р., J\Ъ4 вiд 1 l березня
2020 р., м 1 вiд 2В серпня
2020 р., J,{92 вiд 25 жовтня
2020 р., J\Ъ3 вiд 19 сiчня
202| р., J\Ъ4 вiд
202l р., М1 вiд
202lp., М2 вiд
2021 р.)

29
01

l2

березня
вересня
жовтня

20 В иконання педагогiчними
працiвниками обов'язкiв, передбачених
законодавством

+

2l Виконання керiвником закладу освiти
обов'язкiв, передбачених
законодавством

+

22 вимоги щодо дiловодства в державних
i комунальних закладах освiти

+ Всупереч роздiлу V пункту l2
Iнструкцii з дiловодства у
закладах загаJIъноТ середнъоТ
освiти (далi Iнструкцiя з
дiловодства), затвердженоi
нак;Lзом МоНУ вiд 25 червня
201В р. J\b 676, та пункту 9
Iнструкцii з дiловодства у
Херсонськiй спецiалiзованiй 

]

школi I-III ступенiв , 
l

поглибленим
предметiв

вивченням l

природн""о- 
]

математичного циклу та
англiйськоi мови Херсонськоi
мiсъкоТ ради, затвердженоi
наказом директора вiд
04 сiчня 20|9 р. J\гч 15, станом
на 01 сiчня 202l року
номенклатуру справ закладу
не затверджено та не введено
в дiю наказом керiвника.

сф-



також виявлено
неузгодженостi
окремих документiв закладу
освiти з чинними нормативно-
правовими актами. Так, у
наказах з основноI дiяльностi
(вiд 31.08.202l м149 кПро
розподiл обов'язкiв мiж
директором та його
заступниками>, вiд 19 .04.2021
J\Ъ71 кПро створення KoMicii
для продовження трудових
вiдносин>, у змiстi ocBiTHboT
програми I ступеня закладу
освiти мiститъся посилання на
Закон Украiни кПро загальну
середню ocBiTy> (втрата
чинностi вiд l8 березня
2020 р., пiдстава 46З-IХ).
Також накчLз вiд 0l .09.202 l
J\b l72 uПро органiзацiю
харчування учнiв школи у
2021-2022 н.р.) мiстить
посилання на спiлъний накЕLз
мону та Мозу вiд 01 червня
2005 р. Ng242lЗ29 uПро
затвердження
органiзацiТ харчування дiтей у
навч€lJIъних та оздоровчих
заклацах), rцо втратив
чиннiсть 19 жовтня 202l р.,
пiдстава zl294-2l). Наказ вiд
3 1 .08.202l J\Ъ 148 кПро
органiзачiю роботи з охорони

i безпеки
життедiяльностi> мiстить
посилання на Порядок
проведення розслiдування та
ведення облiку нещасних
випадкiв, професiйних
захворювань i аварiй на
виробництвi, затверджений
постановою Кму вiд З0
листопада 20l1 р. jtlЬ|2З2, що
втратив чиннiстъ вiд 01 липня
2019 р., пiдстава З З7 -20l 9-п.

Усупереч абзацу другого
пункту l роздiлу III Iнструкцii
з дiловодства у закладi
наявний наказ з octloBHoT
дiялъностi вiд 01 вересня
202| р. jt162.1 (Про мiри п



збереrкення фонду та
вiдповiдальних за загубленi
пiдручники та iншi лрукарськi
видання, наданi бiблiотекою
школи)), проте, у книзi
реестрацii наказiв BiH не
заресстрований. Також наявна
неузгодженiсть назв наказiв з
основноi дiяльностi iз
зазначеними в книзi
реестрацiТ, а саме: наказ
вiд 01 .09.202 l р. J\b 1 50

роботу груп
6-J класiв з англiйськоi мови у
2021-2022 н.р.) (натомiстъ
кПро органiзацiю занятъ з
англiйськоТ мови у 6-7 класах
за кошти спецрахунку))), наказ
вiд 01.09.202l р. Jф 162 кПро
введення в дiю посадових
обов'язкiв> (HaToMicTb - кПро
мiри збереження фонлу
пiдручникiв>), наказ вiд
01.09.2021 р. J\Ъ 177 кПро
надбавку за роботу iз хлорним
вапном)> (HaToMicTb кПро
доплату за шкiдливi умови
працi>), наказ вiд 01 .09.2021 р.
М 189 кПро встановлення
доплати) (HaToMicTb кПро
встановлення надбавки
молодим спецiалiстам>), наказ
вiд 01 .09.202l р. м 190
кПро встановлення доплати)
(HaToMicTb
встановлення
вчителям)), наказ вiд
16.09 .202| р. J\b206 кПро
проведення екскурсii з учнями
3-А класу до Асканii-Нова>
(HaToMicTb - uПро органiзацiю
та проведення Дня здоров'я у
3-х класах>), наказ вiд
20.09.202l р. М 214 uПро
учбову екскурсiю до
ООО кСанЛайт> учнями 2-В
класу) (HaToMicTb кПро
органiзацiю eKcKypciT 2-В
класу>), наказ вlд27,09.202l р,
Ng 2З| кПро премiювання)
(HaToMicTb
вlдрахування БородiноТ I.B. зi
спецрахун



lз

2з Забезпечення прозоростi та
iнформацiйноТ вiдкритостi закладу
освiти

+

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

+

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

+

26 Порядок органiзацii та функцiонування
групи (груп) подовженого дня

I

+ У закладi освiти накчLзом
керiвника вiд 01 .09.2021 р.
J\b l В2 кПро органiзацiю
роботи груп продовженого
дня в | -4 класах (на
госпрозрахунковiй ocHoBi)>
затверджено режим роботи
груп подовженого дня та
органiзацiТ освiтнього
процесу, проте, BiH не
схвалений lrедагогiчною
радою, що суперечить пункту
В Порядку створення груп
подовженого дня у державних
i комуналъних закладах
загальноТ середньоТ освiти,
затвердженого наказом
MiHioTepcTBa освiти i науки
УкраТни вiд 25 червня 201 В р.м б77

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

+

28 Порядок надання державними,
комунальними закладами освiти
платних та iнших послуг (у разi Тх
надання)

+

29 Вимоги щодо вiдносин Mix< закладом
освi,ги та громадсъкими об'сднаннями,
военiзованими формуваннями,
полiтичними партiями (об'еднаннями),
релiгiйними органiзацiями

+

з0 Особливi вимоги до дiялъностi
gцgцiалiзованих закладiв освiти

+

31 особливi вимоги до дiяльностi
спецiальних закладiв загальноi
середньоТ освiти

+

/

сБr,/*
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За резулътатами перевiрки встановлено:

п вiдсутнiсть порушенъ вимог законодавства

* наявнiсть порушень вимог законодавства

VII. Перелiк
питанЬ длЯ заклаДу освiТи щодО здiйснення контролю за дiями

(бездiяльнiстю) посадових осiб органуо який проводить iнстиryцiйний
аудит* * * *

цього акта
Пояснення, зауваження або заперечення

Голова та члени експертноТ групи, якi брали участь у проведеннi
аудиту

перевiрки пiд час iнституцiйного

позапланового контролю
закладiв освiти та роботи з

експертами }rправлiння
ДержавноТ служби якостi освiти

(посала)
Наталiя ГоКIНА

(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)/

ф,Т,4-

Питання щодо здiйснення кOнтролю

повiдомлений не пiзнiше нiж за 10 днiв до його по
копiю наказу про проведення iнституцiйного аудиту ,u *y*o*i
посвiдчення, що засвiдчують посадових осiб органу, який проводить
iнституцiйний ау дит, пред'явлено
перед початком проведення iнституцiйного аудиту u*r..ъпо .un* до
журнаJIу, в якому облiковуються заходи державного нагляду
(контролю) в закладi освiти (у разi наявностi)

порядок проведення i цlиного а

визначеного законодавством

працiвНикаМ закладУ освiтИ консулЪтацiйнУ допомогу (у разi

та вiдеофiксацiТ i, якщо TaKi засоби використовувалися

вiдповiдi на питання

vпI. Пояснення, зауваження або заперечення щодо провеr;""'r'".р."фки та

Jt
зlл Так Hl

1

2

,)
J

V
4

5

6

7
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Катерина ШЕВЧЕНКО
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

Лариса МАЛЬЧИКОВА
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

оксана БАРНАШ
(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

(посала) (пiлпис) (власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

Примiрник цъого акта на l5 cTopiHKax отрим ано 29.11.2O2l

,ЕсаllQ
(власне iм'я ПР

вiдмiтка про вiдмову вiд пiдписання керiвником закладу освiти, третiми особами

вищЕ)

цього акта

(пiлпис)

* По батьковi особи\Jct l t ttuБl Осоои Зазначаеться У разi** Пiд TepMiHoM "керiвник закладу освiти" розумiсться також особа, яка виконус обов'язки*** У разi нелОпущеннЯ експертнОТ групИ до проведеннЯ iнститучiйного аудиту перелiкперевiрки не

иого наявностi.
керiвника закладу освiти.
питань щодо проведення

заповнюсться.***{< I{ей розлiл заповнюсться виключно керiвником закладу освiти.

J*
Vцм-!Цlжz-ак_ a.KmQ r4L

//
.0п1 ,iljj -22J1-/е-4)

пlЬ'те-чryу-d-lц *fo{L2-! о,к_

1lL,Ерg-еrпJ? Р.rедк зл с+е;ЙЦ-Цt-{)
/(/ о Пe/Z L!/ u U j-a cm/,/Lr-€-l-p,e-_

/<о zgJ-ц4-ц aQ,L и? р Ь €ц' r<-ж,д--_
Ое-И /тLQ7) -цiс* {_< ,l-ОrД<-1

[. :*4 С бt tи-ьq /"q / О:- р-04у 7/,_
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