
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(найменування органу, який проводить інститунійний аудит.

вул. Прокоф’єва, 38, м. Суми, 40016, тел./факс (0542) 77-66-10 
E-mail: sumy@sqe.gov.ua 

Сайт: www.sqe.gov.ua
його місцезнаходження, номери телефону, адреси електронної пошти, вебсайту)

АКТ 
за результатами перевірки додержання закладом освіти вимог 

законодавства у сфері загальної середньої освіти 
(під час інституційного аудиту)

"23" грудня 2021 року № 02-07/01-08/93/17/1-і

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-1І1 СТУПЕНІВ № 20 
,М,СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(найменування закладу освіти)
У СТІНКО Наталія Миколаївна

(прізвище, ім'я, по батькові* керівника закладу освіти**) 
код згідно з ЄДРПОУ 21115919 

40004, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 71 
(0542) 64-61-55, zoch20@ukr.net, zzoch20.jimdofree.com 

(місцезнаходження закладу освіти, його філії(й). номер телефону, адреси електронної пошти, вебсайту)

Кількість педагогічних працівників закладу освіти на день перевірки 82.

Кількість здобувачів освіти на день перевірки 1004.

І. Загальна інформація про проведення перевірки під час інституційного 
аудиту

Документ, на виконання якого проводиться перевірка: Тип інституційного аудиту:
Наказ від 09.12.2021 №01-08/93 • у плановому порядку

+ у позаплановому порядку

Інформація про недопущення експертної групи до проведення інституційного аудиту або іншим 
чином створення перешкод у її роботі

(заповнюється у разі наявності перешкод)

ТІ. Строк проведення інституційного аудиту

Початок Завершення
10 12 2021 10 00 23 12 2021 13 00

число місяць рік години хвилини число Місяць рік ГОДИНИ хвилини
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III. Інформація про останній проведений захід державного нагляду 
(контролю) у сфері загальної середньої освіти

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

+ не проводився
проводився 3 по

Акт перевірки №
Розпорядження щодо усунення порушень: 

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

+ не проводився 
проводився 3 по

Акт перевірки №
Розпорядження щодо усунення порушень: 

не видавалося; видавалося;
його вимоги:

виконано; не виконано

IV. Особи, присутні під час перевірки

Голова та члени експертної групи, які брали участь у проведенні перевірки

Головний спеціаліст відділу інституційного 
аудиту управління Державної служби якості 

освіти у Сумській області (голова) 
(посада)

Головний спеціаліст відділу інституційного 
аудиту управління Державної служби якості 

освіти у Сумській області
(посада)

Головний спеціаліст відділу взаємодії з 
органами місцевого самоврядування, 

моніторингу та позапланового контролю 
закладів освіти управління Державної служби 

якості освіти у Сумській області 
(посада)

Керівник закладу освіти
Директор 

(посада)

КОРЖ Тетяна Сергіївна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

КОРНІСНКО Ігор Миколайович 
(прізвище, ім'я, по батькові)

КОЛОМІСЦЬ Любов Миколаївна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

УСЕНКО Наталія Миколаївна 
(прізвище, ім'я, по батькові)

Треті особи, яких залучено до проведення перевірки: не залучалися

(посада) (прізвище, ім'я, по батькові)
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V. Процес проведення перевірки під час інституційного аудиту (окремих 
процедур) фіксувався

закладом освіти " засобами аудіотехніки
" засобами відеотехніки

посадовою особою органу, який проводить 
інституційні аудит —

- засобами аудіотехніки
- засобами відеотехніки

VI. Перелік 
питань щодо додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері 

загальної середньої освіти та опис виявлених порушень (у разі 
наявності)***

№ Питання щодо додержання 
з/п закладом освіти вимог 

законодавства у сфері 
загальної середньої освіти

Відповіді на 
питання

Так і Ні

Не
вимагає

ться

Опис виявленого порушення 
(фактичних обставин і 

відповідних матеріалів, що їх 
підтверджують) із зазначенням 
статей (частин, пунктів, абзаців 

тощо) актів законодавства
1 Підстави для провадження 

діяльності з надання 
освітніх послуг у сфері 
загальної середньої освіти 
(наявність ліцензії, 
статуту, положення про 
структурний(і) 
підрозділ(и))

Зарахування дітей до 
закладів освіти, 
відрахування учнів із 
закладів освіти і 
переведення учнів з 
одного закладу освіти до 
іншого (для приватних і 
корпоративних закладів 
освіти - відповідно до 
порядку, визначеного 
засновником)

Усупереч пункту 2 розділу III 
Порядку зарахування, 
відрахування та переведення 
учнів до державних та 
комунальних закладів освіти 
для здобуття повної загальної 
середньої освіти, затвердженого 
Міністерством освіти і науки 
України від 16.04.2018 №367 
(далі - Порядку зарахування), 
зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 05 травня 2018 
р. за №564/32016. у 2021 соці 
ученицю 11 -А класу

(наказ від 
26.07.2021 №81-У) переведено 
до іншого закладу освіти без 
заяви батьків/інших законних 
представників та письмового 
підтвердження або його 
сканованої копії з іншого 
закладу освіти про можливість 
зарахування учениці до нього.
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Порушено пункт 3 розділу ПІ 
Порядку зарахування, а саме: 
накази про переведення учениці 
3-В класу

(наказ від 06.09.2021 
№115-У, заява матері від 
02.09.2021) та учня 8-В класу

(наказ від 05.08.2021 №90-У, 
заява батьків від 06.08.2021) до 
інших закладів освіти видано з 
порушенням строків.

J Формування класів, 
класів-комплектів (у разі 
наявності)

4 Норми наповнюваності 
класів і класів-комплектів 
(у разі наявності) 
державного, комунального 
закладу освіти

4- У 2021/2022 навчальному році 
наповнюваність класів 
становить: 1-А - 31 учень, 1-Б- 
32 учні, 1 -В - 32 учні, 8-А - 31 
учень, що є порушенням 
підпункту 11 пункту 3 розділу X 
та абзацу третього частини 2 
статті 12 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту'».

5 Поділ класів на групи під 
час вивчення окремих 
навчальних предметів 
(інтегрованих курсів) у 
державному, 
комунальному закладі 
освіти

+

6 Порядок обліку учнів 4- У 2021 році закладом освіти 
дані учнів

(наказ від 
24.06.2021 №61-У),

(наказ від 
29.06.2021 №66-У),

(наказ від 
05.07.2021 №71-У),

(наказ від 
16.07.2021 №76-У), 
переведених до інших закладів 
освіти, у тому числі місце 
продовження здобуття ними 
загальної середньої освіти 
(заклади освіти), надані
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Вимоги щодо структури і 
тривалості навчального 
року, навчального тижня, 
навчального дня, занять, 
відпочинку між ними

7

управлінню освіти і науки 
Сумської міської ради з 
порушенням термінів (лист від 
16.08.2021 №436), що є 
порушенням вимог абзацу 
першого пункту 11 Порядку 
ведення обліку дітей 
дошкільного, шкільного віку та 
учнів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 вересня 2017 р. 
№ 684 (далі - Порядок).

Усупереч вимогам пункту 12 
Порядку, закладом освіти не 
подано інформацію до 
уповноважених органів або їх 
структурних підрозділів, на 
території яких учні здобували 
загальну середню освіту, про 
зарахованих до закладу освіти 
учнів

(наказ від
30.08.2021 №105-У) та

(наказ від 
27.08.2021 №102-У).

У 2021/2022 навчальному році в 
особових справах учнів немає 
відповідних медичних довідок 
закладів охорони здоров'я або 
письмових пояснень батьків 
(одного з батьків) чи інших 
законних представників, що 
підтверджують причини 
відсутності на заняттях учня 11- 
Б класу
(дати відсутності: 29.11.2021- 
06.12.2021) та учениці 11-А 
класу
(дати відсутності: 25.1 1.2021- 
26.11.2021), що є порушенням 
абзацу другого пункту 13 
Порядку. __
У 2021/2022 навчальному році 
педагогічною радою закладу 
освіти не визначені структура і 
тривалість навчального року, 
навчального тижня, 
навчального дня, занять, 
відпочинку між ними, форми 
організації освітнього процесу, 
що порушує вимоги частини 
четвертої статті 10 Закону
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1

України "Про повну загальну 
середню освіту".

8 Обов'язкові складники 
освітньої (їх) програми 
(програм) закладу освіти, 
порядок її (їх) 
розроблення/схвалення/ 
затвердження, а також 
кошти, за рахунок яких 
здійснюється її (їх) 
реалізація

+ У 2021/2022 навчальному році 
педагогічною радою закладу 
освіти не схвалено освітню 
програму, що суперечить абзацу 
четвертому частини 1 статті 11 
Закону України «Про повну 
загальну середню освіту».

9 Зміст і порядок 
складання/затвердження 
річного(их) 
навчального(их) плану(ів) 
закладу освіти

+ У 2021/2022 навчальному році в 
навчальних планах для учнів 9- 
11 класів перевищено гранично 
допустиме тижневе 
навантаження на учнів (33 
години/тиждень), визначене 
Державним стандартом 
(додаток 1) базової і повної 
загальної середньої освіти, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 
23 листопада 2011 р. №1392, а 
саме:
- для 9-Б класу перевищено на 1 
годину (34 години/тиждень); 
-для 10-А. 10-Б, 11 -А та 11-Б 
класів перевищено на 2 години 
(35 годин/тиждень).

У 2021/2022 навчальному році в 
інваріантній складовій 
навчального плану для 10-А, 10- 
Б та 11 -Б класів зазначено 
предмети «Алгебра» та 
«Геометрія», замість 
«Математика (алгебра і початки 
аналізу та геометрія)», та у 
навчальному плані для 10-А 
класу зазначено предмет 
«Захист Вітчизни», замість 
«Захисту України», що 
суперечить переліку навчальних 
предметів таблиці 2 Типової 
освітньої програми закладів 
загальної середньої освіти III 
ступеня, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки 
20.04.2018 №408 (у редакції 
наказу МОН від 28.11.2019 
№1493). на основі якої складено 
освітню програму закладу 
освіти.
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10 Засоби навчання та 
обладнання навчальних 
кабінетів і STEM- 
лабораторій (вимоги до 
оснащення засобами 
навчання та обладнанням; 
документація, яку повинні 
мати засоби навчання та 
обладнання)

+

11 Підстави та порядок 
організації форм здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

+

12 Порядок проведення 
державної підсумкової 
атестації в закладі освіти

+

13 Забезпечення умов для 
здобуття освіти осіб 3 
особливими освітніми 
потребами

Усупереч абзацу третьому 
пункту 12 Порядку організації 
інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 серпня 2011 р. 
№872, у 2021/2022 навчальному 
році до групи з розроблення 
індивідуальних програм 
розвитку учениці 4-Б класу

та учня 5-Б класу

не залучено 
батьків зазначених учнів.

14 Порядок утворення та 
функціонування в закладі 
освіти педагогічної ради, а 
також піклувальної ради (у 
разі її створення)

+

15 Наявність штатного 
розпису закладу освіти і 
порядок його 
розроблення/погодження/3 
атвердження

+

16 Наявність тарифікаційних 
списків працівників і 
порядок їх 
погодження/затвердження

+

17 Порядок розподілу 
педагогічного 
навантаження 
педагогічних працівників 
(у тому числі менше 
норми)



18 Підвищення кваліфікації 
педагогічними 
працівниками

+

19 Проходження 
атестації/сертифікації 
педагогічними 
працівниками

+ Усупереч вимогам абзацу 
третього пункту 3.2 Типового 
положення про атестацію 
педагогічних працівників, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 06.10.2010 №930. 
зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 14 грудня 2010 
р. за №1255/18550, у 2020 та 
2021 роках працівники, які 
атестуються, не ознайомлені з 
графіком проведення атестації 
під підпис.

20 Виконання педагогічними 
працівниками обов'язків, 
передбачених 
законодавством

+

21 Виконання керівником 
закладу освіти обов'язків, 
передбачених 
законодавством

+ У 2020/2021 навчальному році 
учні 9 класів
(9-А клас). (9-
В клас). (9-В
клас), (9-В
клас), (9-Б клас)
випущені зі школи без заяв 
батьків (протокол засідання 
педагогічної ради від 14.06.2021 
№9, наказ від 14.06.2021 №52- 
У), що суперечить абзацу 
першому пункту 5 Порядку 
переведення учнів закладу 
загальної середньої освіти на 
наступний рік навчання, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти 
і науки України від 14.07.2015 
№762 (у редакції наказу 
Міністерства освіти і науки 
України від 08 травня 2019 року 
№ 621), зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 30 
липня 2015 р. за №924/27369.

22 Вимоги щодо діловодства 
в державних і 
комунальних закладах 
освіти

+ Номенклатура справ на 2021 рік 
затверджена директором 
закладу освіти з порушенням 
строків (наказ від 31.12.2020 
№87-АГ), що є порушенням 
пункту 12 розділу V Інструкції з 
діловодства у закладах 
загальної середньої освіти.
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затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки 
України 25 червня 2018 року 
№676. зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 11 
вересня 2018 р. за № 1028/32480 
(далі - Інструкція).

У змісті Освітньої програми 
закладу освіти, наказах 
директора використовуються 
посилання на нормативно- 
правові акти, що втратили 
чинність. Зокрема:

- у змісті Освітньої програми 
та констатуючій частині 
наказу від 31.08.2021 №106 
зазначено Положення про 
загальноосвітній навчальний 
заклад, затверджене 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 
серпня 2010 р. №778 (втратила 
чинність на підставі 
.Постанови КМ №96 від
21.02.2018). лист Міністерства 
освіти і науки України №1/9- 
365 від 10.06.2019 «Про 
переліки навчальної 
літератури, рекомендованої 
Міністерством освіти і науки 
України для використання у 
закладах освіти у 2019-2020 
навчальному році», накази 
Міністерства освіти і науки 
України від 01.03.2004 №162. 
віл 29.11.2005 №682. від 
07.05.2007 №357 (втратили 
чинність на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки 
України від 05.02.2009 №66);
- у констатуючій частині
наказів від 31.08.2021 №97, 
від 17.09.2021 №185-К, від 
03.12.2021 №147-У зазначено 
Закон України «Про загальну 
середню освіту» (закон 
втратив чинність на підставі 
Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» від 
16,01.2020 № 463-1Х)._______

Забезпечення прозорості 
та інформаційної 
відкритості закладу освіти

+23
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24 Організація харчування 
учнів (наявність особи, 
відповідальної за 
організацію харчування в 
закладі освіти; організація 
харчування дітей 
пільгових категорій)

+ У режимі роботи закладу освіти 
на 2021/2022 навчальний рік 
(наказ від 31.08.2021 №97) 
тривалість перерви між 
навчальними заняттями для 
організації прийому їжі для 
учнів 1-4 класів становить 15-25 
хвилин та 5-11 класів становить 
15 хвилин, що суперечить 
пункту 27 постанови Кабінету 
Міністрів України 24 березня 
2021 р. №305 «Про 
затвердження норм та Порядку 
організації харчування у 
закладах освіти та дитячих 
закладах оздоровлення та 
відпочинку».

25 Забезпечення учнів 
медичним 
обслуговуванням 
(наявність медичного 
працівника в закладі 
освіти; облікова 
документація щодо 
медичних оглядів учнів)

+

26 Порядок організації та 
функціонування групи 
(груп) подовженого дня

У 2021/2022 навчальному році 
Плани роботи вихователів усіх 
груп подовженого дня (дві) не 
затверджені директором школи, 
що суперечить абзацу другому 
пункту 9 Порядку створення 
груп подовженого дня у 
державних і комунальних 
закладах загальної середньої 
освіти, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки 
України 25 червня 2018 року 
№67. зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 24 
липня 2018 р. за №865/32317 
(далі - Порядок створення груп 
подовженого дня).

-

Усупереч абзацу першому 
пункту 8 Порядку створення 
груп подовженого дня в 
2021/2022 навчальному році 
режим роботи усіх груп 
подовженого дня (дві) не 
схвалений на засіданні 
педагогічної ради.



27 Організація проживання та 
утримання учнів у 
пансіоні закладу освіти 
(норми наповнюваності 
груп; ознайомлення 
батьків, інших законних 
представників здобувачів 
освіти з умовами 
перебування у пансіоні)

+

28 Порядок надання 
державними, 
комунальними закладами 
освіти платних та інших 
послуг (у разі їх надання)

29 Вимоги щодо відносин 
між закладом освіти та 
громадськими 
об'єднаннями, 
воєнізованими 
формуваннями, 
політичними партіями 
(об'єднаннями), 
релігійними організаціями

+

ЗО Особливі вимоги до 
діяльності спеціалізованих 
закладів освіти

+

31 Особливі вимоги до 
діяльності спеціальних 
закладів загальної 
середньої освіти

+

За результатами перевірки встановлено: 

відсутність порушень вимог законодавства 

+ наявність порушень вимог законодавства

VTI. Перелік 
питань для закладу освіти щодо здійснення контролю за діями 

(бездіяльністю) посадових осіб органу, який проводить інституційний 
аудит****

№ 
з/п

Питання щодо здійснення контролю Відповіді на питання
Гак

ч-

ні
1 Про проведення інституційного аудиту заклад освіти письмово 

повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до його початку
2 Копію наказу про проведенняднституційного аудиту та службові 

посвідчення, що засвідчують посадових осіб органу, який 
проводить інституційний аудит, пред'явлено +

3 ' Перед початком проведення інституційного аудиту внесено запис 
до журналу, в якому обліковуються заходи державного нагляду 
(контролю) в закладі освіти (у разі наявності)

+
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4 До початку роботи експертної групи в закладі освіти проведено 
нараду, під час якої голова експертної групи проінформував про 
порядок проведення інституційного аудиту

+
5 Строк роботи експертної групи в закладі освіти не перевищував 

строку, визначеного законодавством
6 Під час проведення інституційного аудиту посадові особи орган\. 

який проводить інституційний аудит, надавали керівнику та 
працівникам закладу освіти консультаційну допомогу (у разі 
потреби)

+
7 Перед початком проведення інституційного аудиту керівника 

закладу освіти попереджено про використання засобів аудіо-, 
фото- та відеофіксації (у разі, якщо такі засоби 
використовувалися)

VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та 
цього акта

<______________

№ 
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

Голова та члени експертної групи, які брали участь у проведенні перевірки під час 
інституційного аудиту

Головний спеціаліст відділу 
інституційного аудиту 

управління Державної служби 
якості освіти у Сумській області 

(голова) 
(посада)

Головний спеціаліст відділу 
інституційного аудиту 

управління Державної служби 
якості освіти у Сумській області 

(посада)

Головний спеціаліст відділу 
взаємодії з органами місцевого 

самоврядування, моніторингу та 
позапланового контролю 

закладів освіти управління 
Державної служби якості освіти 

у Сумській області 
(посада)

Керівник закладу освіти

Директор
(посада)

Тетяна КОРЖ 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ігор КОРНІСНКО
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Любов КОЛОМІСЦЬ 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Наталія УСЕНКО 
(власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



ІЗ

Треті особи, яких залучено до проведення перевірки

Відмітка про відмову від підписання керівником закладу освіти.

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Наталія УСЕНКО 
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

третіми осооами цього акта


