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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти 

в Козинецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької області 

(далі − Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» № 2145-VIIІ 

від 05.09.2017, який почав діяти з 28 вересня 2017 року  (стаття 4 «Система забезпечення якості 

освіти»).  

1.2.Внутрішня система забезпечення якості освіти передбачає здійснення таких процедур і 

заходів, що далі створять її структуру: 

1. Стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти; 

2. Систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

3. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

4. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково- 

педагогічної) діяльності педагогічних працівників. 

5. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників закладу; 

6. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та  

інформаційних систем для ефективного управління закладом; 

7. Безпекова складова закладу освіти; 

8. Створення в закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та 

розумного пристосування; 

Внутрішні чинники  забезпечення якості загальної середньої освіти: 

- якість основних умов освітнього процесу; 

- якість реалізації освітнього процесу; 

- якість результатів освітнього процесу. 

1.3.Забезпечення якості загальної середньої освіти закладу повинні відповідати Державним 

стандартам відповідних рівнів, що є пріоритетом та спільною метою освітньої діяльності всіх її 

учасників. 

1.4.Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає в себе: 

-наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, 

навчально-методичних тощо); 

-організацію освітнього процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку науки і освіти;  

- контроль освітньої діяльності та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання. 

1.5.Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти спрямована на 

вдосконалення всіх напрямів діяльності закладу. 

1.6.Дане Положенная регламентує зміст і порядок забезпечення якості освітньої діяльності та  

якості освіти для здобувачів загальної середньої освіти за такими 4 напрямами: 

- освітнє середовище;                                                 1 



- система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти; 

- система педагогічної діяльності; 

- система управлінської діяльності. 

1.7.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти 

погоджується педагогічною радою школи, яка має право вносити в нього зміни та доповнення і 

затверджується директором школи. 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ  ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗБУДОВИ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ В ШКОЛІ  

2.1.Метою функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості освіти в школі є: 

- гарантування якості освіти; 

- формування довіри суспільства до школи; 

- постійне неухильне вдосконалення якості освітньої діяльності; 

- допомога суб’єктам освітньої діяльності у підвищенні якості освіти. 

2.2.Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти школи є:  

-оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в 

школі;  

-постійний моніторинг якості освіти;   

-спостереження за реалізацією освітнього процесу;  

-моніторинг технологій навчання;  

-моніторинг ресурсного потенціалу школи;  

-моніторинг управління ресурсами та процесами;  

-спостереження  за  станом  соціально-психологічного  середовища школи;  

-контроль  стану  прозорості  освітньої  діяльності  та  оприлюднення інформації щодо її 

результатів; 

-розробляння  рекомендацій  щодо  покращення  якості  освітньої діяльності та якості освіти, 

участь у стратегічному плануванні тощо; 

 -здійснення контролю виконання чинного законодавства в галузі освіти, нормативних 

документів управління освіти, наказів відділу освіти та рішень педради школи; 

-експертна оцінка ефективності результатів діяльності педагогічних працівників; 

-вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і негативних тенденцій в 

організації освітнього процесу та розробка на цій основі пропозицій з поширення педагогічного 

досвіду й усунення негативних тенденцій; 

- збір інформації, її обробка й накопичення для підготовки проектів рішень; 

- аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень по школі; 

- надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі контролю. 
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2.3.Основними принципами при розбудові внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості освіти школи є:  

- дитиноцентризм (дитина – головний суб’єкт, на який спрямована освітня діяльність школи); 

- автономія закладу (школа самостійна у виборі форм і методів навчання, визначення стратегії і 

напрямів розвитку школи, які відповідають нормативно – правовим документам, Державним 

стандартам загальної середньої освіти); 

- цілісність системи управління якістю (усі компоненти діяльності школи взаємопов’язані та 

взаємозалежні); 

- постійне вдосконалення (розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості освіти в школі – це постійний процес, за допомогою якого відбувається 

вдосконалення освітньої діяльності і т.д. ); 

- вплив зовнішніх чинників (система освітньої діяльності у школі відкрита, вплив зовнішніх 

чинників: засновник, громадськість, освітня політика держави); 

- гнучкість і адаптативність (система освітньої діяльності змінюється під впливом сучасних 

тенденцій розвитку суспільства). 

2.4.Види внутрішньої системи забезпечення якості освіти (за змістом): 

тематичний (глибоке вивчення певного конкретного питання у практиці роботи колективу, 

класу, методичного об’єднання, одного вчителя або класного керівника); 

фронтальний (усебічне вивчення колективу, класу, групи або одного вчителя). 

2.5.Форми внутрішньої системи забезпечення якості освіти: 

персональний (має місце як при тематичному, так і при фронтальному виді контролю); 

класно-узагальнюючий (фронтальний); 

2.6.Організація перевірки стану кожного з питань змісту внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти складається з таких етапів: 

-визначення мети контролю; 

-об'єктів контролю; 

-складання плану перевірки; 

-інструктаж учасників; 

-вибір форм і методів контролю; 

-констатація фактичного стану справ; 

-об'єктивна оцінка цього стану; 

-висновки, що випливають з оцінки; 

-рекомендації або пропозиції з удосконалення освітнього процесу або усунення недоліків; 

- визначення строків для ліквідації недоліків або повторний контроль. 

2.7. Контроль внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснює директор школи, за 

його доручення заступник з навчально-виховної роботи або створена з цієї метою комісія. 

2.8.Директор школи за результатами контролю з метою забезпечення якості освіти приймає 

рішення: 

про видання відповідного наказу; 
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про обговорення підсумкових матеріалів контролю на засіданні педагогічної ради школи; 

про проведення повторного контролю із залученням певних експертів; 

про представлення до дисциплінарної відповідальності працівників; 

про заохочення працівників; 

інші рішення в межах своєї компетенції. 

2.9.Періодичність та види контролю визначаються адміністрацією школи самостійно на 

навчальний рік (відповідно до перспективного плану роботи школи) у міру необхідності 

отримання об'єктивної інформації про реальний стан справ та результати діяльності працівників 

і доводяться до відома колективу.  

2.10.Запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

освіти школи допоможе поліпшити її загальну дієвість та забезпечити основу для ініціатив 

щодо її ефективного та сталого розвитку. 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ ШКОЛИ  

3.1. Стратегія (політика) та процедури забезпечення освітньої діяльності та якості освіти. 

3.1.1.Стратегія та процедури забезпечення якості освіти закладу  базується на 

наступних принципах: 

- принцип процесного підходу, що розглядає діяльність як сукупність освітніх процесів, які 

спрямовані на реалізацію визначених  стратегічних цілей, при цьому управління якістю освітніх 

послуг реалізується через функції планування, організації, мотивації та контролю; 

- принцип цілісності, який вимагає єдності впливів освітньої діяльності, їх підпорядкованості, 

визначеній меті якості освітнього процесу; 

- принцип безперервності, що свідчить про необхідність постійної реалізації суб’єктами 

освітньої діяльності на різних етапах процесу підготовки випускника; 

- принцип розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості освітнього процесу 

відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про 

результативність освітньої діяльності; 

- принцип партнерства, що враховує взаємозалежність та взаємну зацікавленість суб’єктів 

освітнього процесу, відповідно до їх поточних та майбутніх потреб у досягненні високої якості 

освітнього процесу. 

3.1.2.Основні політики та процедури вивчення освітньої діяльності в школі:  

- система зовнішніх та внутрішніх моніторингів якості освітньої діяльності та якості освіти 

(моніторинг навчальних досягнень учнів, моніторинг адаптації здобувачів освіти у закладі); 

- самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти; 

- система оцінювання навчальних досягнень учнів; 

- професійне зростання керівних та  педагогічних кадрів; 

- забезпечення публічності інформації про діяльність школи; 

- забезпечення академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників і учнів; 

- запобігання та протидія булінгу (цькування); 

-удосконалення планування освітньої діяльності через  визначення цілей, необхідних 

ресурсів,компонентів та механізмів функціонування  системи;  

-підвищення якості знань здобувачів освіти; 

-забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки 

здобувачів освіти;  

-розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім 

процесом.                                                               4 



3.2.  Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Система та механізми забезпечення академічної 

доброчесності визначається спеціальним Положенням про академічну доброчесність, 

схваленим педагогічною радою школи (протокол №1 від 31.08.2019 р.). 

3.3. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти 

3.3.1.Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, 

правила та процедури оцінювання навчальних досягнень. 

3.3.2.Вимоги до оцінювання результатів навчання визначаються з урахуванням компетентісного 

підходу до навчання, в основі якого покладено ключові компетентності. 

3.3.3. Оцінювання ґрунтується на позитивному підході, що передбачає рівень досягнень учнів. 

3.3.4.Оцінювання якості знань здобувачів освіти закладу  здійснюється відповідно до  

«Загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої 

освіти», Затверджених МОН України, які розміщені на веб-сторінці закладу: 

- Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової 

школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1009 від 19 серпня 2016 

року; 

- Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої 

освіти, затверджених наказом МОН молодьспорт № 329 від 13.04.2011 року. 

3.3.5.Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які 

встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, 

та показником оцінки в балах з кожного навчального предмета. 

3.3.6.Система оцінювання в школі сприяє реалізації компетентісного підходу до навчання. 

3.3.7.Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним. 

Основними видами оцінювання здобувачів освіти є поточне та підсумкове (тематичне, 

семестрове, річне), державна підсумкова атестація. 

3.3.8.Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти. 

Система оцінювання навчальних досягнень учнів потребує постійного моніторингу з боку 

керівництва закладу. 

3.3.9. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання. 

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному 

оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню. 

Формувальне оцінювання учнів 1 класу проводиться відповідно до Методичних рекомендацій 

щодо формувального оцінювання учнів 1 класу (листи МОН №2.2-1250 від 18.05.2018 та №2.2-

1255 від 21.05.2018 р.).                                        5 



Формувальне оцінювання учнів 2 класу проводиться відповідно до Методичних рекомендацій 

щодо формувального оцінювання учнів 2 класу (наказ МОН України  №1154 від 27.08.2019 р.). 

3.3.10. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до  

результатів навчання.  

3.3.11.Оприлюднення результатів контролю здійснюється відповідно до нормативних 

документів. 

3.3.12.Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої 

освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних 

формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного  

оцінювання. 

3.3.13.Для  врахування  думки  учнів  щодо  якості  та  об’єктивності  системи оцінювання 

проводяться щорічні соціологічні (анонімні) опитування учнів і випускників, а також 

моніторинг оцінювання ступеня задоволення  здобувачів освіти. 

3.3.14.Результати  оцінювання  здобувачів    освіти  обговорюються  на засіданні педагогічної  

ради школи. 

3.4. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників 

3.4.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність. 

Календарно – тематичний план є основним робочим документом, який визначає педагогічну 

діяльність учителя, допомагає досягти очікуваних результатів навчання  та розробляється на 

семестр або навчальний рік, погоджується на засіданнях МО та заступником директора школи з 

навчально – виховної роботи. 

3.4.2.Основними документами планування та обліку роботи педагогічних працівників є класні 

журнали, календарне планування з предметів інваріантної і варіативної складової навчального 

плану та поурочне планування. 

3.4.3.Календарно-тематичний план, навчальна програма синхронізовані з освітньою програмою 

закладу. Форма ведення календарно – тематичного плану є довільною. 

3.4.5.Організаційною формою навчального заняття може бути не тільки урок, а й інші 

організаційні форми проведення навчальних занять: змішане навчання,технологія веб-квесту, 

проектна, науково – дослідницька робота). 

3.4.6. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування 

ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти. 

3.4.7.Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх 

траєкторій для здобувачів освіти (за потреби). 

3.4.8.Педагогічні працівники створюють або використовують освітні ресурси (електронні 

презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги) для обміну педагогічним  
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досвідом в межах закладу, на рівні району, області. 

3.4.9. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів  

освіти в процесі їх навчання, виховання та розвитку. 

3.4.10.Педагогічні працівники використовують ІКТ в освітньому процесі, здійснюють 

інноваційну діяльність, беруть участь в освітніх проєктах. 

3.4.11.Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний 

розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами. 

3.4.12. Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності закладу 

передбачає підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань 

суспільства. 

3.4.13. Відповідність фаховості  вчителя  навчальній  дисципліні  визначається відповідністю 

його спеціальності згідно з документами про вищу освіту або про науковий ступінь, або  про  

вчене  звання,  або  науковою  спеціальністю,  або досвідом практичної роботи за  

відповідним фахом та проходженням  відповідного  підвищення кваліфікації. 

3.4.14.Вимоги до педагогічних працівників закладу встановлюються у відповідності до розділу 

VІІ Закону України «Про освіту»  від 05.09.2017 р., чинного з 28.09.2017 р. 

3.4.15.Педагогічні працівники  здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь в 

освітніх проєктах. 

3.4.16. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства. 

3.4.17.Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації 

освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв'язок. 

3.4.18.У закладі освіти існує практика педагогічного керівництва, взаємонавчання та інших 

форм професійної співпраці. 

3.4.19. Педагогічні працівники під час педагогічної та наукової (творчої) діяльності 

дотримуються академічної доброчесності  

3.4.20. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами 

освіти. 

3.4.21.Якість педагогічного складу  регулюється прозорими процедурами відбору, призначення 

та звільнення з посади, кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної 

компетентності, системою підвищення кваліфікації. 

3.4.22. З метою вдосконалення професійної підготовки педагогів закладу шляхом поглиблення, 

розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників.  

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до статті 

59 Закону України «Про освіту»,  постанови Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019р.  
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та листа Міністерства освіти і науки України №1/9-683 від 04.11.2019 р. 

3.4.23.Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, 

дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці тощо. Форми підвищення кваліфікації 

можуть поєднуватись. Загальна кількість годин для підвищення кваліфікації педагогічного 

працівника упродовж 5 років не може бути меншою 150 годин. 

3.4.24.Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує 

педагогічна рада. 

3.4.25.Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх  

атестація та сертифікація, яка проводиться відповідно до частини четвертої статті 54 Закону 

України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України №1190 від 27.12.2018 року та  на 

підставі п.1.5, п.2.1, п.2.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №930 від 06.10.2010 (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН України №1473 від 20.12.2011 та №1135 від 08.08.2013). 

3.5.Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних 

працівників школи. 

3.5.1.У закладі освіти затверджено стратегію розвитку, спрямовану на підвищення якості 

освітньої діяльності. 

3.5.2. Стратегія розвитку закладу реалізовується через систему планування: річний план 

розробляється відповідно до стратегії розвитку та освітньої програми. 

3.5.3. Річний план є основним документом для організації повсякденної діяльності закладу 

освіти впродовж навчального року. 

3.5.4. Річний план закладу схвалюється педагогічною радою закладу. 

3.5.5. У школі здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії 

(політики) і процедур забезпечення якості освіти. 

3.5.6.Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи утримання в належному стані 

будівель, приміщень, обладнання. 

3.5.7. Керівництво закладу освіти  сприяє створенню психологічно комфортного середовища,  

яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших 

працівників закладу освіти та взаємну довіру. 

3.5.8.Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих 

загальнодоступних ресурсах згідно ст.30 Закону України «Про освіту» - на сторінці школи 

сайту відділу освіти в розділі «Прозорість та інформаційна відкритість ЗНЗ» та «Шкільні 

новини». 

3.5.9.Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та 

інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми. 

3.5.10.У закладі освіти створюються умови для реалізації прав та обов’язків учасників  
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освітнього процесу, визначені у ст.53-55 Закону України «Про освіту». 

3.5.11. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього 

процесу. 

3.5.12.Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування 

(відповідно до принципів, сформульованих у ч.8.ст.60 Закону України «Про освіту»). 

3.5.13.Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи 

учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади. 

3.5.14.Режим роботи закладу та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів 

освіти, відповідають їх освітнім потребам. 

3.5.15.У закладі створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій 

здобувачів освіти. 

3.5.16. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності. 

3.5.17.Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу 

негативного ставлення до корупції. 

3.6. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому 

числі для самостійної роботи здобувачів освіти  та забезпечення наявності інформаційних 

системи для ефективного управління 

3.6.1.Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним та акредитаційним вимогам: 

освітній процес та позакласна діяльність учнів здійснюється у класних кімнатах, кабінетах,  

бібліотеці, на спортивному майданчику, майстерні. 

3.6.2.Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності представлено наявністю 

документів, визначених нормативно-правовими актами з питань освіти, необхідної кількості 

підручників та навчально-методичної літератури з усіх навчальних дисциплін. 

3.6.3.Однією з умов розвитку освіти є запровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

в управлінську та освітню діяльність за двома напрямками: 

-впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність (створення оптимальних 

умов роботи учасників освітнього процесу, застосування ними програмного забезпечення, що 

допомагає систематизувати роботу суб’єктів управління закладом на усіх рівнях); 

-комп’ютеризація освітнього процесу (впровадження в освітній процес електронних засобів 

навчання, розробка і застосування електронного супроводу занять, самостійної і виховної 

роботи та тестових програмних засобів). 

3.6.4.Інновації в управлінні освітнім закладом на базі інформаційних технологій є ключовим  

механізмом, який дозволить створити переваги в конкурентному середовищі. Основними 

заходами в розвитку інформатизації закладу є ефективна робота веб-сторінки сайту, 

інформування педагогів через електронні скриньки та Google – сервіси, застосування в роботі 

програмних засобів «Курс: Школа» та груп у фейсбуці та вайбері, наявність доступу до  
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Інтернету через покриття WiFi в усіх класах, бібліотеці.. 

3.6.7. Публічність інформації про діяльність школи забезпечується згідно з Законом України 

«Про освіту» та іншими нормативно-правовими актами.   

3.6.8. З метою використання інформаційно – комунікаційних технологій для ефективного 

управління освітнім процесом в школі створено  інформаційно - освітнє середовище на порталі 

інформаційної системи управління освітою (ІСУО). 

3.7. Безпекова складова закладу освіти. 

3.7.1.У законодавстві загальні вимоги, які забезпечують безпечне освітнє середовище закладу,  

регулює Закон України «Про освіту». Права та обов’язки всіх учасників освітнього  

процесу визначаються в ньому у 53, 54 та 55 статтях. 

3.7.2.Визначено три основні складові безпечного освітнього середовища: 

– безпечні й комфортні умови праці та навчання; 

– відсутність дискримінації та насильства; 

– створення інклюзивного і мотивувального простору. 

3.7.3.Приміщення та територія школи є безпечними та комфортними для навчання і праці. 

3.7.4.Заклад освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним 

обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми. 

3.7.5.Здобувачі освіти та працівники закладу обізнані з вимогами охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і 

дотримуються їх. 

3.7.6.Працівники закладу обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі 

здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я  

і вжиття  необхідних заходів у таких ситуаціях. 

3.7.7.У закладі освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до 

освітнього процесу, професійної адаптації працівників. 

3.7.8. У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в 

учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті. 

3.7.9.Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь - яким проявам 

дискримінації, булінгу в школі. 

3.7.10.Правила поведінки учасників освітнього процесу в школі забезпечують дотримання 

етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини. 

3.7.11. Адміністрація школи та педагогічні працівники протидіють булінгу (цькуванню), 

іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви. 

3.8.Створення в закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та 

розумного пристосування. 

3.8.1.Приміщення та територія школи облаштовані з урахуванням принципів універсального  
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дизайну та розумного пристосування. 

3.8.2.Особам з ООП надаються права рівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення 

належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення 

універсального дизайну та розумного пристосування. 

3.8.3.Універсальний дизайн закладу створюється на таких принципах: 

- Рівність і доступність використання освітнього середовища.. 

- Гнучкість використання. 

- Простота та зручність використання. 

- Сприйняття інформації з урахуванням різних сенсорних можливостей користувачів.  

- Терпимість до помилок користувачів.  

- Низький рівень фізичних зусиль.  

- Наявність необхідного розміру і простору.  

3.8.4.Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими 

компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя. 

4. ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ 

Однією з важливих проблем забезпечення  якості освітнього  процесу в цілому залишається 

 оцінка ефективності управління освітнім процесом зокрема,   тому дана модель передбачає 

можливість вироблення  своєї системи критеріїв, чинників, за якими можна оцінювати 

ефективність освітнього  процесу, що дасть можливість вносити  відповідні корективи в його 

організацію. Рівень розвитку сучасної освіти вимагає від закладу  високорозвиненого вміння 

обирати форми, методи, типи управління педагогічним колективом, ставити серйозні вимоги до 

його ділових та особистісних якостей, серед яких: 

-       цілеспрямованість та саморозвиток; 

-       компетентність; 

-       динамічність та самокритичність; 

-       управлінська етика; 

-       прогностичність та  аналітичність; 

-       креативність, здатність до інноваційного пошуку. 

-       здатність приймати своєчасне рішення та брати на себе відповідальність за результат 

діяльності. 

Управлінська діяльність адміністрації закладу на сучасному етапі передбачає вирішення низки 

концептуальних  положень, а саме: 

-створення умов для переходу від адміністративного стилю управління до громадсько - 

державного; 

-раціональний розподіл роботи між працівниками школи з урахуванням їх кваліфікації, досвіду 

та ділових якостей; 

-забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би забезпечував належний 

рівень освіченості і вихованості випускників та підготовку їх до життя в умовах ринкових 

відносин; 

-визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм реалізації стратегічних 

завдань, які б повною мірою відповідають особливостям роботи та діловим якостям 

адміністрації, раціональне витрачення часу всіма працівниками; 

-правильне і найбільш ефективне використання навчально-матеріальної бази та створення   

сприятливих умов для її поповнення в умовах ринкових відносин; 

-забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього процесу; 

-створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі. 
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