№ 063-27/1612
від 01.11.2013
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 № 7 від
24 жовтня 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 березні 2014 року.
Додаток: на 2 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 01.11.2013 № 063-27/1612
Рекомендації
за висновками Київської міської регіональної експертної ради
з питань ліцензування та атестації навчальних закладів
(протокол № 7 від 24 жовтня 2013 року)
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Найменування навчального
закладу,
що пройшов атестацію
Середня загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
№ 111 ім. С.А. Ковпака
(Дарницький район)
Гімназія міжнародних відносин
№
323
з
поглибленим
вивченням англійської мови
(Дарницький район)
Дошкільний навчальний заклад
№ 52 комбінованого типу з
групами для дітей загального
розвитку
та
санаторними
групами для дітей з хронічними
неспецифічними
захворюваннями
органів
дихання та дітей,
що
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
аварії
(Оболонський район)
Дошкільний навчальний заклад
№ 263 (Оболонський район)

Рекомендації
регіональної експертної ради
Посилити контроль за виконанням довгострокових
управлінських рішень та веденням ділової документації.
Створити умови для розвитку обдарованих дітей.
Привести тип навчального закладу у відповідність до ст.9
Закону України «Про загальну середню освіту».
Посилити контроль за станом реалізації державної
програми «Дитина».
Вжити заходів щодо покращання діяльності з питань
фізичного виховання дітей, наступності в роботі
вихователів та інструктора з фізичної культури.

Розробити план заходів щодо покращання матеріальнотехнічної бази дошкільного закладу. Посилити контроль
за станом реалізації державних програм навчання та
виховання дітей дошкільного віку.
Районному управлінню освіти включити до проекту
програми відновлення роботи дошкільних навчальних
закладів міста Києва на 2014 рік відновлення групового
приміщення ДНЗ № 263.
Комплексна
дитячо-юнацька Посилити контроль за дотриманням вимог щодо
спортивна
школа
«Олімп» перепідготовки, підвищення кваліфікації та проведення
(Оболонський район)
атестації педагогічних працівників закладу; якості та
результативності внутрішнього контролю.
Привести документацію навчального закладу у
відповідність до нормативних вимог ведення ділової
документації в позашкільних навчальних закладах.
Запровадити уроки плавання для учнів СЗШ №104.

6.

7.

Середня загальноосвітня школа Вжити заходів щодо оновлення комп’ютерного комплексу
№ 205 Святошинського району та організації підготовки вчителів до активного
м. Києва
застосування інформаційно-комунікаційних технологій у
навчальний процес.
Покращити роботу з обдарованими дітьми. Розробити
заходи щодо наповнюваності школи згідно з проектною
потужністю.
Районному управлінню освіти розглянути можливість
створення на базі школи навчально-виховного об’єднання
в
складі
дошкільного,
загальноосвітнього
та
позашкільного навчальних закладів.
Дошкільний навчальний заклад Посилити контроль за виконанням програмних вимог в
№ 251 Святошинського району частині розвитку мовлення дітей.
міста Києва
Покращити роботу з питань профілактики дитячих
захворювань.

Начальник Інспекції навчальних закладів

Г.Загорулько

