№ 063-703
від 12.02.2014

Начальникам управлінь освіти
районних в місті Києві державних
адміністрацій

Про рекомендації Київської міської
регіональної експертної ради з питань
ліцензування та атестації навчальних закладів
Відповідно до висновків Київської міської регіональної експертної ради з
питань ліцензування та атестації навчальних закладів (протокол № 1 від
06 лютого 2014 року) за підсумками атестаційної експертизи навчальних
закладів надсилаємо рекомендації згідно з додатком та просимо вжити заходів
щодо їх виконання.
Інформації управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій про виконання рекомендацій будуть розглянуті на засіданні
регіональної експертної ради в жовтні 2014 року.
Додаток: на 3 арк.

Начальник управління дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти

Загорулько Г.В., 272-02-89

І. Пархоменко

Додаток
до листа Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
від 12.02.2014 № 063-703
Рекомендації
за висновками Київської міської регіональної експертної ради
з питань ліцензування та атестації навчальних закладів
(протокол № 1 від 06 лютого 2014 року)
№
з/п

Найменування навчального
закладу, що пройшов атестацію

Рекомендації
регіональної експертної ради

1.

Школа І-ІІІ ступенів № 151 міста
Києва (Голосіївський район)

2.

Школа – дитячий садок
І ступеня «Вирлиця»
(Дарницький район)

3.

Дошкільний навчальний заклад
№ 790 загального розвитку
(Дарницький район)

4.

Дошкільний навчальний заклад
№ 671 (Дніпровський район)

5.

Гімназія-інтернат № 299 –
загальноосвітній навчальний
заклад з вивченням єврейської
мови (Оболонський район)
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Колегіум
«Олімп» (Оболонський район)
Дошкільний навчальний заклад
№ 590 компенсуючого типу
спеціальний для дітей з
порушеннями опорно-рухового
апарату Оболонського району
міста Києва

Вжити заходів щодо підвищення рівня інформаційнокомунікаційних компетентностей
педагогічних
працівників та мотивації учнів до участі у
предметних олімпіадах, конкурсах захистах МАН.
Спільно з районним управлінням освіти підготувати
інформацію до Департаменту освіти і науки, молоді
та спорту щодо вирішення проблеми добудови школи
(до 01.03.2014).
Посилити роботу щодо вивчення та впровадження
передового педагогічного досвіду кращих вчителів
району та міста.
Спільно з районним управлінням освіти вивчити
питання щодо можливості реорганізації ШДС
«Вирлиця» у дошкільний навчальний заклад у 2014
році.
Запровадити активні форми роботи для покращання
екологічного виховання дітей.
Доповнити спортивний зал і майданчик необхідним
інвентарем та обладнанням.
Спільно з районним управлінням освіти вжити
заходів щодо поновлення роботи трьох групових
приміщень, які тимчасово використовуються за
іншим призначенням.
Оновити зміст, форми та методи роботи з
обдарованою молоддю.

6.
7.

Вжити заходів щодо покращання роботи веб-сайту
відповідно до сучасних вимог. Оновити зміст, форми
та методи роботи з обдарованою молоддю.
Спільно з районним управлінням освіти вжити
заходів щодо ремонту фасаду закладу.

8.

9.

10.

Позашкільний навчальний заклад
«Центр туризму та краєзнавства
учнівської молоді» (Оболонський
район)
Дошкільний навчальний заклад
№ 128 Головного управління
Міністерства внутрішніх справ
України в місті Києві
(Печерський район)
Загальноосвітній навчальний
заклад І ступеня «Школа –
дитячий садок «Перлина»
Подільського району м. Києва

11.

Позашкільний навчальний заклад
Будинок дитячої творчості
Подільського району м. Києва

12.

Дошкільний навчальний заклад
№ 85 (Святошинський район)

13.

Дошкільний навчальний заклад
№ 469 (Святошинський район)

14.

Гімназія «Євроленд»
(Святошинський район)

15.

Школа – дитячий садочок
«Євроленд» (Святошинський
район)

16.

Молодіжний туристичний клуб
Святошинського району м. Києва

17.

Дошкільний навчальний заклад
загального розвитку
№ 650 «Берізка» м. Києва
(Cолом’янський район)
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Ліцей
політики, економіки, права та
іноземних мов» (Шевченківський
район)
Товариство з обмеженою

18.

19.

Спільно з районним управлінням освіти вирішити
питання щодо завершення ремонту приміщення
Центру туризму та краєзнавства учнівської молоді.
Вжити заходів щодо:
- покращання роботи з розвитку мовлення, трудового
та художньо-естетичного виховання дошкільників;
- заміни ліжок у ясельній групі;
- ремонту асфальтового покриття.
Привести тип навчального закладу у відповідність до
ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту».
Покращити роботу щодо забезпечення навчального
закладу обладнанням, посібниками, іграшками
відповідно до нормативних вимог.
Спільно з районним управлінням освіти вжити
заходів щодо розвитку мережі гуртків науковотехнічного напряму та організації роботи творчих
об’єднань еколого-натуралістичного й дослідницькоекспериментального напрямів.
Привести статут ДНЗ у відповідність до типу
навчального закладу.
Спільно з районним управлінням освіти вжити
заходів щодо покращання стану ігрового обладнання
на дитячих майданчиках.
Спільно з районним управлінням освіти ініціювати
питання щодо включення до програми відновлення
роботи вільних групових приміщень дошкільних
закладів групи ДНЗ № 469.
Вжити заходів щодо покращання роботи з
мовленнєвого розвитку дітей.
Привести статут навчального закладу у відповідність
до чинних вимог.
Вжити заходів щодо покращання роботи з
обдарованими дітьми.
Привести статут навчального закладу у відповідність
до чинних вимог.
Вжити заходів щодо участі педагогічних працівників
закладу в конкурсах фахової майстерності та в інших
міських заходах.
Привести тип позашкільного навчального закладу у
відповідність до ст. 12 Закону України «Про
позашкільну освіту».
Завершити переобладнання ігрових майданчиків на
території закладу.
Вжити додаткових заходів щодо удосконалення
роботи з розвитку зв’язного мовлення дошкільників.
Вжити заходів щодо покращання матеріальнотехнічного та навчально-методичного забезпечення
навчально-виховного процесу.
Вжити заходів щодо впровадження інноваційних

відповідальністю «Рібамбель»
(Шевченківський район)

Начальник Інспекції навчальних закладів

технологій у навчально-виховний процес та
удосконалення управлінської діяльності в частині
контролю за реалізацією рішень педагогічних рад.

Г.Загорулько

