
 

 

 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ   
    

10 липня 2013 року          Н А К А З                            № 161 

 

Про державну  атестацію  Ільпінської 

загальноосвітньої   школи  І  ступеня 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, Порядку 

державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних 

закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 

липня  2001 року № 553, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 

серпня 2001 року № 678/5869, орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом  Міністерства 

освіти і науки України від 17 червня 2013 року № 772,  

н а к а з у ю : 

 

1. Провести  державну атестаційну експертизу Ільпінської загальноосвітньої 

школи  І  ступеня Здолбунівської районної ради Рівненської області згідно з 

робочою програмою, що додається. 

З 22 жовтня по 5 листопада 2013 року 

2. Для проведення атестаційної експертизи створити експертну комісію у 

складі: 

голови комісії 

Бондарчук В.М. – начальника відділу освіти; 

членів комісії: 

Вітень З.В. – головного спеціаліста відділу освіти; 

Батьковець С.І. – методиста районного методичного кабінету; 

Галика О.І. – заступника завідувача районного методичного кабінету;  

Соботницької  Г.З. – головного  бухгалтера  відокремленого підрозділу 

централізованої бухгалтерії відділу  освіти; 

Галича  О.В. - інженера  з  охорони  праці; 

Тишкуна Р.Г. – керівника групи по централізованому господарському 

обслуговуванню закладів освіти; 

Єгорової О.І. – голови районної ради Профспілки працівників освіти (за 

згодою).  

 

3. Завідувачу районного методичного кабінету Глущук Н.О. забезпечити 

участь працівників методкабінету у роботі атестаційної комісії. 

З 22 жовтня по 5 листопада 2013 року 



4. Членам комісії розробити власні робочі програми по перевірці навчального 

закладу згідно орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджених наказом  Міністерства освіти і науки України 

від 17 червня 2013 року № 772 та у відповідності з посадовими обов’язками. 

До 15 жовтня 2013 року 

 

5. Відрядити членів експертної комісії у Ільпінську загальноосвітню школу І 

ступеня.  

З 22 жовтня по 5 листопада 2013 року 

6. Оплату відрядних провести за рахунок коштів, передбачених на відрядження. 

 

7.  Завідувачу Ільпінської загальноосвітньої школи І ступеня  Корольчук С.В: 

7.1. Подати експертній комісії матеріали самоаналізу освітньої діяльності 

закладу і стан матеріально-технічного, кадрового і навчально-методичного 

забезпечення, про організацію та здійснення навчально-виховного процесу. 

До 05 вересня 2013 року 

7.2. Створити належні умови для роботи експертної комісії. 

З 22 жовтня по 5 листопада 2013 року 

8. Членам експертної комісії подати узагальнюючі матеріали про атестаційну 

експертизу закладу. 

До 12 листопада 2013 року 

 

9. Головному спеціалісту відділу освіти  Вітень З.В.:  

9.1. Підготувати акт атестаційної експертизи навчального закладу та подати на 

розгляд регіональній експертній раді при управлінні освіти та науки 

Рівненської обласної державної адміністрації для підготовки вмотивованого 

висновку щодо атестації Ільпінської загальноосвітньої школи І ступеня 

Здолбунівської районної ради Рівненської області  

До 22 листопада 2013 року  

 

9.2. Провести нараду за результатами атестації навчального закладу.  

До 22 листопада 2013 року 

 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

 

 

В.о. начальника відділу       Вітень З.В. 

 

 

 

 

 
 



 

Додаток  

до  наказу відділу освіти 

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

10.07.2013 року № 161 

 

Робоча програма   

атестаційної експертизи Ільпінської загальноосвітньої школи І ступеня 

Здолбунівської районної ради Рівненської області 

 
№ п/п Зміст роботи 

 

Відповідальний 

1.1.  Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу Тишкун Р.Г. 
1.2.  Забезпечення ЗНЗ необхідними навчальними площами  Тишкун Р.Г. 
1.3.  Забезпечення ЗНЗ навчальними кабінетами, обладнаними 

відповідно до вимог 

Батьковець С.І. 

1.4.  Забезпеченість навчально-виховного процесу комп’ютерами Вітень З.В. 
1.5.  Забезпечення учнів та педагогічних працівників навчальною 

літературою 

Батьковець С.І. 

1.6.  Забезпечення фаховими періодичними виданнями для різних 

напрямів організації навчально-виховного процесу, у тому числі 

для дітей 

Батьковець С.І. 

1.7.  Забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами Галик О.І. 
1.8.  Освітній рівень педагогічних працівників Галик О.І. 
1.9.  Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників Галик О.І. 

Вітень З.В. 
1.10.  Доступ закладу до Інтернету (у разі наявності відповідних каналів 

зв’язку)  

Вітень З.В. 

1.11.  Частка учнів, які навчаються в другу зміну Вітень З.В. 
1.12.  Дотримання окремих нормативів щодо забезпечення ЗНЗ  Вітень З.В. 
1.12.1.  Наявність кімнати для керівника ЗНЗ Вітень З.В. 
1.12.2.  Наявність кімнати для педагогічних працівників Вітень З.В. 
1.12.3.  Наявність пандуса у ЗНЗ Вітень З.В. 
1.12.4.  Наявність актової зали Вітень З.В. 
1.12.5.  Наявність спортивної зали Вітень З.В. 
1.12.6.  Наявність обладнаного спортивного майданчика для проведення 

занять з фізичної культури 

Вітень З.В. 

1.12.7.  Наявність класів (майстерні) для трудового навчання (технологій) 

відповідно до робочого навчального плану 

Батьковець С.І 

1.12.8.  Наявність бібліотеки  Батьковець С.І 
1.12.9.  Наявність читального залу Батьковець С.І 
1.12.10.  Наявність медичного працівника  Вітень З.В. 
1.12.11.  Наявність обладнаного робочого місця медичного працівника (при 

кількості учнів у ЗНЗ >30 осіб) 

Вітень З.В. 

1.12.12.  Наявність діючих внутрішніх туалетів Вітень З.В. 
1.12.13.  Наявність окремих туалетів для дівчаток та хлопчиків (за наявності 

в ЗНЗ більше 10 учнів однієї статі) 

Вітень З.В. 

1.12.14.  Наявність їдальні Вітень З.В. 
1.12.15.  Наявність Акта на право постійного користування земельною 

ділянкою 

Тишку Р.Г. 

1.12.16.  Відповідність установчих документів ЗНЗ чинному законодавству 

про освіту 

Вітень З.В. 



1.12.17.  Наявність навчально-дослідної земельної ділянки, теплиці і т.д.  Батьковець С.І 
1.12.18.  Середня наповнюваність класів. Для ЗНЗ, у:  

сільській місцевості – 

міській місцевості – 

Вітень З.В. 

2.1.  Стан виконання складових змісту загальної середньої освіти Батьковець С.І 
2.2.  Охоплення учнів позашкільною освітою (за останні 3 роки) Батьковець С.І 
2.3.  Залучення дітей соціально незахищених категорій до позашкільної 

освіти  

Вітень З.В. 

2.4.  Частка учнів, які скоїли правопорушення під час навчально-

виховного процесу 

(за останні 3 роки) 

Вітень З.В. 

2.5.  Відвідування учнями навчальних занять (за результатами 

попереднього семестру) 

Вітень З.В. 

2.6.  Частка коштів спеціального фонду в загальному фінансуванні 

навчального закладу (за останні 3 роки) 

Соботницька 

Г.З. 
2.7.  Проходження педагогічними працівниками атестації Вітень З.В. 
2.8.  Підвищення кваліфікації педагогічних працівників  Галик О.І. 
2.9.  Частка педагогічних працівників, які викладають предмети за 

фахом  

Галик О.І. 

2.10.  Плинність складу основних педагогічних працівників (за останні 3 

роки) 

Галик О.І. 

2.11.  Організація методичної роботи  Батьковець С.І 
2.12.  Наявність та дієвість веб-сайту ЗНЗ Вітень З.В. 
2.13.  Використання педагогічними працівниками засобів ІКТ для 

здійснення навчально-виховного процесу  

Вітень З.В. 

2.14.  Організація інноваційної діяльності ЗНЗ Батьковець С.І 
2.15.  Стан дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу 

(за останні 3 роки) 

Галич О.В. 

2.16.  Організація безкоштовного гарячого харчування: дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених 
сімей, учнів 1-4-х класів 

Вітень З.В. 

2.17.  Організація виховної роботи в ЗНЗ Вітень З.В. 
2.18.  Оцінювання навчальних досягнень учнів Батьковець С.І 
2.19.  Обізнаність учнів зі статутними нормами ЗНЗ, своїми правами та 

обов’язками 

Вітень З.В. 

2.20.  Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників 

навчально-виховного процесу 

Батьковець С.І 

2.21.  Стан виконання окремих завдань щодо організації навчально-

виховного процесу 

Батьковець С.І 

2.25.1.  Робочий навчальний план ЗНЗ відповідає Типовим навчальним 

планам (відповідно до типу та статусу ЗНЗ) 

Вітень З.В. 

2.25.2.  Розклад уроків складено з дотриманням педагогічних та санітарно-
гігієнічних вимог і затверджено керівником ЗНЗ 

 

Вітень З.В. 
2.25.3.  Розклад уроків складено відповідно до робочого навчального плану Вітень З.В. 
2.25.4.  Індивідуальне навчання учнів організовано відповідно до вимог Вітень З.В. 
2.25.5.  Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації 

учнів відповідають вимогам 
Батьковець С.І 

2.25.6.  Навчальні програми, за якими навчають учнів:  
- відповідають переліку робочому навчальному плану  
- мають відповідний гриф МОНмолодьспорту  

Вітень З.В. 

2.25.7.  Наявність у підручників і навчальних посібників, що 
використовуються у ЗНЗ, відповідного грифу МОНмолодьспорту 

Вітень З.В. 

2.25.8.  Нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні здійснюється в 
становленому порядку 

Вітень З.В. 



 

 

2.25.9.  Дотримання вимог щодо розподілу в ЗНЗ педагогічного 
навантаження 

Галик О.І. 

2.25.10.  Дотримання вимог щодо зарахування учнів до ЗНЗ, із урахуванням 
його типу та статусу 

Вітень З.В. 

2.25.11.  Відрахування учнів із ЗНЗ  Вітень З.В. 
2.25.12.  Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів  Вітень З.В. 
2.25.13.  Дотримання у ЗНЗ порядку отримання благодійної допомоги Вітень З.В. 
2.25.14.  Своєчасність проходження медичного огляду працівниками ЗНЗ Вітень З.В. 
2.25.15.  У ЗНЗ створені умови для харчування всіх бажаючих учнів: 

- гаряче харчування; 
- буфетна продукція 

Вітень З.В. 

3.1. 3

7 
Рівень навчальних досягнень учнів за результатами контрольних 

випробувань з базових предметів інваріантної складової навчального 

плану, проведених незалежною експертною комісією у випускних класах 

кожного ступеню (4-х, 9-х, 11 (12)-х), але не більше, ніж з двох предметів 

Батьковець С.І 

3.2. 3

6 
Результати навчальних досягнень учнів за результатами 

семестрового та (або) річного оцінювання 

Батьковець С.І 

3.3.  Розбіжність за результатами семестрового (річного) оцінювання 

навчальних досягнень учнів та проведених комісією контрольних 

робіт 

Батьковець С.І 

3.4. 4

1 
Частка учнів, які стали переможцями Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

(за останні 3 роки) 

Батьковець С.І 

3.5. 4

3 
Творчі та спортивні досягнення учнів (за останні 3 роки) Батьковець С.І 

3.6. 1

9 
Педагогічні працівники-призери конкурсів фахової майстерності у 

сфері освіти  

Батьковець С.І 

3.7. 1
8 

Частка педагогічних працівників, які мають педагогічні звання, 
науковий ступінь 

Галик О.І. 

4.1.  Виконання річного плану роботи ЗНЗ Вітень З.В. 
4.2.  Діяльність педагогічної ради  Вітень З.В. 
4.3.  Формування органів громадського самоврядування ЗНЗ  Вітень З.В. 
4.4.  Створення позитивного іміджу ЗНЗ (за останні 3 роки) Вітень З.В. 
4.5.  Стан роботи щодо усунення порушень вимог законодавства і 

недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу 

державного контролю (атестації, державного інспектування) 

Вітень З.В. 


