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                                                           НАКАЗ 

18.01.2020                                             № 5-ОД                                       с.Княжичі 

 

Про введення внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти  

 

 
Відповідно до вимог законів України «Про освіту» (стаття 41. ч.2 Система забезпечення 

якості освіти),  «Про загальну середню освіту», Концепції Нової української школи, з 

метою гарантування якості освіти, формування довіри суспільства до Закладу, постійного 

та послідовного підвищення якості освіти у Княжицькій ЗОШ І-ІІ ступенів Києво – 

Святошинської РДА, на виконання рішення педагогічної ради протокол №1 від 10.01.2020р. 

 
НАКАЗУЮ 

1. Ввести в дію з 19 січня 2020 року Положення про внутрішню систему забезпечення 

якості освіти в Княжицькій ЗОШ І-ІІ ступенів , схвалене на засіданні педагогічної 

ради закладу від 10.01.2020 р. протокол №1 

2. Призначити Михайлець Л.В.,заступника директора з НВР, координатором 

оперативного керування процесом вивчення та результативного впровадження 

системи якості освіти у Закладі 

3. Михайлець Л.В., координатору  із забезпечення якості, забезпечення оперативного 

керування процесом вивчення: 

- координувати результативне запровадження внутрішньої системи забезпечення 

якості;  

- систематично проводити навчання з членами робочої групи щодо визначення і 

аналізу відповідного компоненту системи забезпечення якості;  

- узагальнювати результати самооцінювання та визначати рівень освітньої 

діяльності закладу освіти;  

- готувати висновки і визначати шляхи вдосконалення освітньої діяльності 

4. Затвердити склад робочої групи, яка буде забезпечувати вивчення та оцінювання 

системи за кожним із визначених педагогічною радою напрямків освітньої 

діяльності : 

Козленко Л.В.,- вчитель початкових класів 

Матвійчук Д.В., - вчитель української мови та літератури 

Кузьменко А.Ю. , - представник батьківської громадськості 

5. Визначити таку модель самооцінювання в закладі: 

Січень 2020 –серпень 2020 – комплексне самооцінювання за 4 напрямками 

Вересень 2020 – серпень 2021  - самооцінювання за напрямом «Освітнє середовище» 

Вересень 2021р. – серпень 2022 р. - самооцінювання за напрямом «Управлінські 

процеси» 

Вересень 2022р. – серпень 2023р. - самооцінювання за напрямом «Педагогічна 

діяльність» 
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Вересень 2023р. – серпень 2024р. - самооцінювання за напрямом «Система 

оцінювання учнів» 

Вересень 2024р. – серпень 2025р. -  комплексне самооцінювання за 4 напрямками 

6. Можливими методами збору інформації визначити: 

- опитування учасників освітнього процесу через анкетування та інтерв’ю(групове 

чи індивідуальне) 

- спостереження за освітнім середовищем , за проведенням занять 

- вивчення документації. 

7. Положення є обов»язковим для виконання всіма структурними підрозділами 

Княжицької ЗОШ І-ІІ ступенів 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

 

Директор школи                     О.П.Сеніна 

 

 
З наказом ознайомлені: 

_______ Л.В.Михайлець    

_______ Л.В.Козленко 

_______ Д.В.Матвійчук 

_______ А.Кузьменко 

 

 
  

 


