
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 

30 серпня  2016 року Здолбунів                      № 134 

 

Про проведення державної атестації  

дошкільного навчального закладу «Грайлик»  

Здолбунівської міської ради Рівненської області 

 

 На виконання частини 3 статті 21 Закону України «Про дошкільну 

освіту», наказу Міністерства освіти і науки України  № 67 від 30 січня 2015 

року «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», відповідно до 

Положення про відділ освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації, затвердженого розпорядженням голови адміністрації від 20 

березня 2013 року № 122 та з метою забезпечення контролю за діяльністю 

навчальних закладів  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести в термін з 17  по 31  жовтня  2016 року державну атестацію 

дошкільного навчального закладу «Грайлик» Здолбунівської міської ради 

Рівненської області. 

2. Утворити для проведення державної атестації комісію: 

голова комісії – Карпенко Лілія Євгенівна, начальник відділу освіти 

Здолбунівської райдержадміністрації 
 

члени комісії: 

Вітень Зоя Володимирівна – головний спеціаліст відділу освіти 

Здолбунівської райдержадміністрації; 

Галик Олександр Іванович – методист Здолбунівського районного 

методичного кабінету; 

Галич Олександр Віталійович - інженер з охорони праці групи  по 

централізованому господарському обслуговуванню закладів освіти ; 

Глущук Наталія Олександрівна – завідувач Здолбунівського  районного 

методичного кабінету; 

Кухарчук Ірина Тарасівна – юрисконсульт групи  по централізованому 

господарському обслуговуванню закладів освіти ; 

Сірик Вікторія Миколаївна – методист з дошкільної освіти 

Здолбунівського районного методичного кабінету; 

Никитюк Тетяна Миколаївна  - завідувач психолого-медико-педагогічної 

консультації; 

Єгорова Ольга Іванівна - голова районної ради Профспілки працівників 

освіти і науки України (за згодою); 



Борисова Ірина Вікторівна – голова батьківського комітету закладу (за 

згодою); 

Кошин Ніна Володимирівна – спеціаліст першої категорії з 

бухгалтерського обліку Здолбунівської міської ради (за згодою); 

Мосійчук Вікторія Олегівна  – член ради закладу (за згодою). 

 

2. Затвердити робочу програму державної атестації дошкільного 

навчального закладу «Грайлик» Здолбунівської міської ради Рівненської 

області, що додається. 

 

3. Членам атестаційної комісії підготувати висновки та рекомендації за 

результатами атестації 

До 31 жовтня 2016 року 

 

4. Надати дошкільному навчальному закладу «Грайлик» Здолбунівської 

міської ради рекомендації та висновок прийнятого рішення про державну 

атестацію закладу. 

До 14 листопада 2016 року 

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

В.о. начальника  відділу       Вітень З.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Затверджено 

наказ відділу освіти  

Здолбунівської районної  

державної адміністрації 

__________2016 № ___ 

 

 

Робоча програма 

державної атестації  дошкільного навчального закладу «Грайлик»  

Здолбунівської міської ради Рівненської області 
 

№ Зміст завдань Відповідальні 

1 Відповідність документації вимогам законодавства Кухарчук І.Т. 

Вітень З.В. 

2 Відповідність кадрової документації  вимогам 

законодавства 

Галик О.І. 

 

3 Створення умов для  виховання дітей з особливими 

освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів 

Никитюк Т.М. 

4 Дієвість внутрішнього моніторингу розвитку вихованців  Сірик В.М. 

5 Організація роботи щодо професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Глущук Н.О. 

6 Використання інформаційно-комунікаційних технологій 

в навчально-виховному процесі 

Сірик В.М. 

Галик О.І. 

7 Загальний стан  території, будівель та приміщень 

навчального закладу 

Вітень З.В. 

 

8 Створення безпечних умов для учасників навчально-

виховного процесу 

Галич О.В. 

9 Організація розвивального навчально-виховного 

середовища 

Сірик В.М. 

10 Організація харчування дітей  Сірик В.М. 

11 Забезпечення соціально-психологічного супроводу 

вихованців 

Глущук Н.О. 

12 Створення умов для задоволення потреб вихованців   Сірик В.М. 

13 Забезпечення якості управлінської діяльності (наявність, 

дієвість) внутрішнього контролю за організацією 

навчально-виховного процесу  

Вітень З.В. 

 

14 Стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків 

у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю 

Вітень З.В. 

15 Суспільний рейтинг закладу, відкритість і публічність у 

діяльності навчального закладу 

Вітень З.В., 

представники 

громадськості 

16 Роль навчального закладу у житті територіальної громади 

та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, 

громадськими об’єднаннями 

Вітень З.В., 

представники 

громадськості 



 

 

Погоджено: 

 

завідувач райметодкабінету      Глущук Н.О. 

 

 

юрисконсульт        Кухарчук І.Т. 
 

 


