№ 063-27/826
від 20.05.2013

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 № 3 від 18
квітня 2013 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 заслухані на засіданні
регіональної експертної ради в листопаді 2013 року.
Додаток: на 5 арк.

Директор Департаменту

Загорулько Г.В., 272-02-89

О. Добровольська

Додаток
до листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 20.05.2013 № 063-27/826
Рекомендації
за висновками Київської міської регіональної експертної ради
з питань ліцензування та атестації навчальних закладів
(протокол № 3 від 18 квітня 2013 року)
№
з/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Назва навчального
закладу, що пройшов
атестацію

Рекомендації
регіональної експертної ради

Дошкільний навчальний
заклад
№ 92 (Голосіївський район)
Дошкільний
навчальний
заклад
№ 340
(Голосіївський район)
Дошкільний
навчальний
заклад (ясла – садок)
№
202
Деснянського
району
Дошкільний
навчальний
заклад
№ 62 «Зернятко» міста
Києва
(Дніпровський район)
Дошкільний
навчальний
заклад
№ 703
(Дніпровський район)

Вирішити питання про звільнення орендованого приміщення
ДНЗ та використання його за прямим призначенням.
Покращити роботу з добору та розстановки педагогічних
кадрів, зменшення їх плинності.
Посилити контроль за роботою молодих педагогів.
Розглянути доцільність розміщення початкових класів у
приміщенні дитсадка.
Вжити додаткових заходів щодо заміни або ремонту аварійного
обладнання на дитячих майданчиках.
Чітко дотримуватися термінів проходження атестації
педагогічних працівників.
Забезпечити наступність у роботі інструктора з фізкультури і
вихователів.

Практикувати звіти вихователів на засіданнях педагогічних
рад.
Покращити рівень методичної роботи з вихователями щодо
удосконалення змісту навчально-виховного процесу з дітьми та
запровадження в практику роботи інформаційних технологій.
Дошкільний
навчальний Клопотати перед районним управлінням освіти щодо
заклад
будівництва тіньових навісів, обладнання ігрових майданчиків
№
665
Оболонського малими архітектурними формами та спортивного майданчика,
району м. Києва
ремонту фасаду, заміни вікон.
Районному управлінню освіти розглянути питання доцільності
перебування на посаді директора
дошкільного
навчального закладу.
Кловський ліцей № 77
Привести тип навчального закладу у відповідність до ст. 9
Печерського району
Закону України «Про загальну середню освіту».
м. Києва
Дошкільний
навчальний Створити персональний сайт дошкільного закладу.
заклад
Вжити заходів щодо вдосконалення управлінської діяльності з
№ 143 Печерського району питань аналізу результатів навчального процесу.
міста Києва
Оновити навчально-методичний матеріал у відповідності до
вимог програм.
Загальноосвітній
Районному управлінню освіти вирішити питання ремонту
навчальний
заклад
І накриттів літніх веранд у зв’язку з пошкодженням їх під час
ступеня «Школа – дитячий березневого снігопаду.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

садок
«Дивоцвіт» з
поглибленим вивченням
англійської
мови»
Подільського району м.
Києва
Дошкільний
навчальний
заклад загального типу №
25
«Первоцвіт»
Подільського району
м. Києва
Дошкільний
навчальний
заклад компенсуючого типу
(санаторного)
№ 188 Подільського району
м. Києва
Дошкільний
навчальний
заклад загального типу №
570 Подільського району
м. Києва
Київська гімназія
№ 287 Святошинського
району м. Києва

Привести наповнення методичного кабінету у відповідність до
вимог Типового положення про методичний кабінет.

Районному управлінню освіти ініціювати питання щодо
можливості введення посади лікаря в ДНЗ.

Поновити дидактично-методичну базу, спортивний та ігровий
інвентар відповідно до сучасних нормативних вимог.
Запроваджувати в практику діяльності вихователів кращий
досвід педагогічних працівників з питань дошкільної освіти.
Привести тип навчального закладу до вимог ст. 9 Закону
України «Про загальну середню освіту».
Створити умови для покращання результативності участі
вихованців гімназії у Всеукраїнських та міжнародних
предметних олімпіадах.
навчальний Практикувати звіти вихователів про роботу на засіданнях
педагогічних рад.

Дошкільний
заклад
№ 134
Святошинського району м.
Києва
Спеціальний
дошкільний
навчальний заклад
№ 219 Святошинського
району м. Києва
Дошкільний
навчальний
№785
Святошинського
району м. Києва
Школа-дитячий садок
І ступеня «Палітра»
Солом’янського району
м. Києва
Дошкільний
навчальний
заклад
№
55
м.
Києва
(Солом’янський район)
Спеціалізована школа
№ 61 І-ІІІ ступенів з
поглибленим
вивченням
інформаційних технологій
Шевченківського району м.
Києва

Районному управлінню освіти підготувати семінар з питання
співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з
урахуванням досвіду ДНЗ
№ 219 (до листопада 2013 року)
Активізувати форми роботи з батьками щодо формування у
дітей пізнавальної, емоційно-вольової та мотиваційної сфери.
Вжити заходів щодо вдосконалення методичної роботи з
педагогічними працівниками, осучаснити та поповнити
дидактичний і наочний матеріал для роботи з дітьми.
Обладнати методичний кабінет відповідно до Положення про
методичний кабінет дошкільного навчального закладу.
Вжити заходів щодо вдосконалення роботи з учнями та їх
батьками з питань дотримання Інструкції з обліку дітей та
підлітків шкільного віку, затвердженої Постановою Кабінетів
Міністрів України від 12.04.2000 № 646.
Привести ділову документацію навчального закладу у
відповідність до вимог Інструкції з ведення ділової
документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ
ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки
України від 23.06.2000 № 240.

20.

Спеціальна
школа
– Районному управлінню освіти вирішити питання ремонту даху
дитячий садок «Пізнайко» І навчального закладу.
ступеня
компенсуючого
типу для дітей з вадами
зору
Шевченківського
району м. Києва

Начальник Інспекції навчальних закладів

Г.Загорулько

