
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ 

59400,  м. Заставна, вул. Незалежності, 112 
а
  т.2-13-54, zastzosh@i.ua 

 

 

НАКАЗ 

 

30.09.2020 р.                    м.Заставна                                        №97 

 

Про самооцінювання якості  

освітньої та управлінської  

діяльності в закладі освіти 

                      

        Відповідно до частини 3 статті 26 та статті 41, Закону України «Про 

освіту», частини 4 статті 38 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» та з метою оцінювання якості освітньої та управлінської діяльності 

закладу 

НАКАЗУЮ:  

1. Здійснити самооцінювання якості освітньої та управлінської діяльності 

закладу за чотирма напрямами освітньої діяльності: освітнє 

середовище, система оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти, педагогічна та управлінська діяльність. 

2. Затвердити склад робочих груп за участі представників учнівського 

самоврядування, батьківської ради закладу та засновника (за згодою) 

для здійснення процедур самооцінювання за чотирма напрямами 

освітньої діяльності (Додаток №1) 

3. Для здійснення самооцінювання використовувати методики та 

інструментарій, рекомендований Міністерством освіти і науки 

(Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. «Абетка для 

директора». Рекомендації до побудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. – Київ, 

Державна служба якості освіти, 2019 - 240 с.). 

4. Узагальнити результати вивчення якості освітньої та управлінської 

діяльності у вигляді інформаційних довідок за чотирма напрямами та 



представити на нараді при директорі до 15 листопада 2020 року 

(керівники робочих груп). 

5.  Узагальнити отримані матеріали оцінювання закладу освіти у звіт за 

результатами самооцінювання закладу та винести на обговорення 

педагогічної ради у січні 2021 року. 

6. За результатами самоаналізу закладу освіти та відповідно до рішення 

педагогічної ради внести зміни до річного плану роботи, внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти, Стратегії  та перспективного плану 

розвитку закладу (за потреби). 

7. Розмістити результати самооцінювання на сайті закладу. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

                  Директор ЗЗСО                         Надія БАЧИНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено                                                                   Додаток № 1  

Директор ЗЗСО                                                              до наказу №   

Бачинська Н.А.                                                              від 30.09.2019 

 

Склад робочих груп 

для здійснення процедур самооцінювання  освітньої діяльності 

Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Розділ «Освітнє середовище» 

Орлик М.М. – голова ПК, вчитель історії, голова комісії; 

Жварич М.М. – завгосп; 

Шпилей Д.М. – вчитель трудового навчання; 

Мустеца Х. – 10-Б клас; 

Молдован В.М. – член Ради школи, батько учениці 9-Б класу. 

Розділ «Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти» 

Матейчук М.Г. – заступник з НВР, голова комісії; 

Мігалескул О.В. – вчитель математики; 

Гуштик О.І. – вчитель зарубіжної літератури; 

Шевчик Ірина – 11 клас; 

Остапович С.М. - член Ради школи, мати учня 6-А класу. 

Розділ «Педагогічна діяльність» 

Микитей С.В. – заступник з ВР, голова комісії 

Онищенко Г.Г. – вчитель початкових класів; 

Самборська Г.І. - вчитель української мови та літератури; 

Волчук Е.  – 10-А клас; 

Радиш О.М. - член Ради школи, мати учня 4-А класу. 

Розділ «Управлінська діяльність» 

Бачинська Н.А. – директор ЗЗСО, голова комісії; 

Лашта С.Д.  – вчитель української мови та літератури; 

Романишина С.В. – вчитель англійської мови; 

Микитей А. – 11 клас; 

Шеремета А. Г. - член Ради школи, мати учениці 6-А класу. 

 


