
 

  

 

 

 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ   

    

 14 листопада 2012 року         Н А К А З                            № 264 

 

Про державну  атестацію Мізоцького  

навчально-виховного комплексу  

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей» 

Здолбунівської районної ради Рівненської області 

 

 Відповідно до Положення про відділ освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови адміністрації 

від 12 лютого 2007 року № 58, на виконання ст. 40  Закону України «Про 

загальну середню освіту»  та з метою забезпечення контролю за діяльністю 

навчальних закладів згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 

24 липня 2001 року № 553 «Про затвердження Порядку державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів» та  від 14 

лютого 2005 року № 99 «Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання 

діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» 

 

н а к а з у ю : 

1. Провести  державну атестацію Мізоцького навчально-виховного комплексу  

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей» Здолбунівської районної ради 

Рівненської області за робочою програмою згідно з додатком. 

З 10 по 24 грудня 2012 року 

 

1. Для проведення атестації створити експертну комісію у складі : 

голови комісії: 

Бондарчук В.М. – начальника відділу освіти райдержадміністрації. 

членів  комісії. 

Вітень З.В. –заступника начальника відділу;  

Демедюка А.М – головного спеціаліста відділу освіти; 

Рудько І.М. – головного спеціаліста відділу освіти; 

Глущук Н.О. – завідувача районного методичного кабінету; 

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

Соботницької  Г.З. – головного  бухгалтера  відокремленого підрозділу - 

централізована бухгалтерія відділу освіти; 

Кухарчук І.Т. – юрисконсульта групи по централізованому господарському 

обслуговуванню закладів 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 і науки 

України (за згодою).  

 

3. Членам комісії розробити власні робочі програми по атестації навчального 

закладу згідно орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 14.02.2005 № 99 та у відповідності з посадовими обов’язками. 

До 01 грудня  2012  року 

 

4. Направити членів експертної комісії у Мізоцький навчально-виховний 

комплекс  «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей» Здолбунівської районної 

ради Рівненської області. 

З 10 по 24 грудня 2012 року 

 

5.  Директору Мізоцького навчально-виховного комплексу  «загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів-ліцей» Здолбунівської районної ради Рівненської області 

створити належні умови для роботи експертної комісії. 

З 10 по 24 грудня 2012 року 

 

6. Членам експертної комісії подати узагальнюючі матеріали про атестацію 

закладу. 

До 31 грудня 2012 року 

 

7.Заступнику начальника відділу освіти:  

7.1. Підготувати акт атестації навчального закладу та подати на розгляд 

регіональній експертній раді при управлінні освіти та науки Рівненської 

обласної державної адміністрації для підготовки вмотивованого висновку щодо 

атестації  Мізоцького навчально-виховного комплексу  «загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів-ліцей» Здолбунівської районної ради Рівненської області. 

До 11 січня 2013 року  

 

7.2. Провести педраду за результатами атестації навчального закладу.  

До 25 січня 2013 року 

 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

 

Начальник відділу       В.Бондарчук 

 

 

 

 

 



Проект наказу підготував  

головний спеціаліст відділу освіти      З. Вітень 

 

Погоджено: 

  

завідувач райметодкабінету       Н. Глущук 

 

юрисконсульт         І. Кухарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до  наказу відділу освіти 

Здолбунівської районної  

державної  адміністрації 

14.11.2012 № 264 

 

Робоча програма   

атестаційної експертизи Здолбунівської гімназії  

Здолбунівської районної ради Рівненської області 
 

№ п/п Зміст роботи Відповідальний 

 І. Організація навчально-виховного процесу  

1.1 Кадрова політика  

1.1.1. Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, 

умотивованість їх розстановки 

Галик О.І. 

 

1.1.2. Освітній рівень педагогічних працівників Галик О.І. 

1.1.3.  Організація атестації педагогічних працівників Галик О.І. 

1.1.4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

(стажування, курси підвищення кваліфікації, 

перепідготовка тощо) 

Галик О.І. 

1.1.5. Наявність педагогічних працівників з почесними 

педагогічними званнями та нагородами (за звітний період) 

Галик О.І. 

1.1.6. Наукова, науково-методична, дослідницька робота 

педагогічних працівників 

Глущук Н.О. 

1.1.7. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у 

навчальний процес. Організація науково-дослідної та 

експериментальної роботи 

Глущук Н.О. 

1.1.8. Організація методичної роботи та її результативність Глущук Н.О. 

1.1.9. Профорієнтаційна робота, спрямована на вибір учнями 

педагогічної професії 

Глущук Н.О. 

1.2. Матеріально-технічна та навчально-методична база  

1.2.1 Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу Тишкун Р.Г. 

1.2.2 Зовнішня естетична культура загальноосвітнього 
навчального закладу 

Тишкун Р.Г. 

1.2.3 Дотримання техніки безпеки, охорони праці Галич О.В. 

1.2.4. Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних 

кабінетів, лабораторій, майстерень, спортзалів, 

спортмайданчика, навчально-дослідних ділянок та ін. 

Головні 

спеціалісти 

1.2.5 Забезпеченість сучасною комп'ютерною технікою Рудько І.М. 

1.2.6 Забезпеченість, навчально-методичною та довідковою 

літературою, ефективність їх використання. 

Головні 

спеціалісти 

1.3 Фінансове забезпечення діяльності закладу Соботницька Г.З. 

 ІІ. Ефективність навчально-виховного процесу  

2.1. Рівень навчальних досягнень учнів Головні 

спеціалісти 

2.1.1. Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного 

(семестрового) оцінювання 

Головні 

спеціалісти 

2.1.2 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, 1 1 (12)-х), але не більше, ніж з двох предметів 

Головні 

спеціалісти 



2.1.3 Розбіжність між рівнем навчальних досягнень за 

результатами контрольних випробувань, проведених 

експертною комісією та рівнем навчальних досягнень учнів, 

що визначений у навчальному закладі 

Головні 

спеціалісти 

2.1.4 Результативність участі учнів у міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, районних олімпіадах, турнірах, 

конкурсах  МАН тощо (за останні 3 роки) 

Головні 

спеціалісти 

2.1.5 Участь учнів у районних  олімпіадах, турнірах, конкурсах 

МАН тощо (за останні 3 роки) 

Головні 

спеціалісти 

2.2. Результати виховної роботи  

2.2.1 Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію 

учнів 

Вітень З.В. 

2.2.2 Стан розвитку учнівського самоврядування Рудько І.М. 

2.2.3 Участь учнів у виховних заходах Вітень З.В. 

 ІІІ. Управління навчальним закладом  

3 Планування та контроль Головні 

спеціалісти 

3.1.1 Концепція розвитку навчального закладу Головні 

спеціалісти 

3.1.2 Планування діяльності навчального закладу Головні 

спеціалісти 

3.1.3. Ефективність управлінських рішень Головні 

спеціалісти 

3.1.4 Впровадження інноваційних технологій в управління 
закладом, інформаційне забезпечення діяльності закладу 

Глущук Н.О. 

3.1.5. Якість внутрішкільного контролю Головні 

спеціалісти 

3.1.6 Ведення ділової документації Головні 

спеціалісти 

3.1.7 Взаємодія з органами місцевого самоврядування, 
громадськістю (радою, учнівським комітетом, 
батьківським комітетом, піклувальною радою 
навчального закладу, та ін.). 

Вітень З.В. 

3.2. Суспільний рейтинг навчального  закладу Глущук Н.О. 

 4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я 

учнів та працівників закладу 

 

4.1. Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників 

навчально-виховного процесу 

Вітень З.В. 

4.2. Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з 

малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально 

вразливих категорій 

Вітень З.В. 

4.3. Організація медичного обслуговування учнів та 

педагогічних працівників  

Рудько І.М. 

4.4. Організація харчування учнів Рудько І.М. 

4.5 Стан дитячого травматизму  Галич О.В. 

4.6. Забезпечення умов для збереження здоров'я учнів Рудько І.М. 

4.7. Стан фізичного виховання (фізично-оздоровчі заходи, 

спортивно-масова робота тощо) 

Рудько І.М. 

4.8. Організація відпочинку та оздоровлення учнів, 

педагогічних працівників 

Рудько І.М. 

Єгорова О.І. 

 

 


