№ 063-27/1831
від 24.12.2013

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 № 9 від
17 грудня 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 розглянуті на засіданні
регіональної експертної ради в квітні 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 24.12.2013 № 063-27/1831
Рекомендації
за висновками Київської міської регіональної експертної ради
з питань ліцензування та атестації навчальних закладів
(протокол № 9 від 17 грудня 2013 року)
№
з/п

Найменування навчального
закладу,
що пройшов атестацію

1.

Дошкільний навчальний заклад
№ 389 (Голосіївський район)

2.

Дошкільний навчальний заклад
№ 787 загального розвитку
(Дарницький район)
Школа І ступеня № 311
Деснянського району м. Києва

3.

4.
5.

Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) № 528 Деснянського
району міста Києва
Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) № 812 Деснянського
району міста Києва

Рекомендації
регіональної експертної ради
Підвищити якість контролю за станом реалізації
державних програм навчання та виховання дітей
дошкільного віку.
Покращити стан роботи з розвитку мовлення дітей.
Вжити додаткових заходів щодо поновлення ігрового і
спортивного обладнання на дитячих майданчиках.
Вжити заходів щодо відновлення роботи басейну.
Привести ділову документацію у відповідність до
діючих вимог.
Систематично проводити моніторинг навчальних
досягнень учнів, за результатами здійснювати аналіз.
Провести технічну експертизу будівлі ДНЗ.
Покращити стан роботи з розвитку мовлення дітей.
Вийти з пропозиціями щодо включення приміщення
ДНЗ № 812 до програми поновлення тимчасово
непрацюючих груп дошкільних навчальних закладів
міста.
Покращити стан роботи з розвитку мовлення дітей.

6.

Дошкільний навчальний заклад
№ 554 (Дніпровський район)

Покращити стан роботи з розвитку мовлення дітей.
Вжити додаткових заходів щодо поновлення ігрового й
спортивного обладнання на дитячих майданчиках.

7.

Дитячо-юнацька спортивна
школа № 21 (Дніпровський
район)

8.

Дошкільний навчальний заклад
№ 613 компенсуючого типу
санаторний для дітей з

Посилити контроль з боку адміністрації за
плануванням
навчально-виховного
процесу
в
навчальному закладі.
Привести документацію у відповідність до вимог
ведення ділової документації в позашкільних
навчальних закладах.
Районному управлінню освіти розглянути питання
щодо
покращання
матеріально-технічної
бази
спортивної школи.
Вирішити питання щодо ремонту тіньових навісів.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

хронічними неспецифічними
захворюваннями органів дихання
(Оболонський район)
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Учбовий
комплекс «Олександрійська
Гімназія» (Печерський район)
Загальноосвітній навчальний
заклад «Міжнародна школа І-ІІІ
ступенів «Меридіан»
(Подільський район)
Приватний дошкільний
навчальний заклад
«Міжнародний дитячий садок
«Меридіан» (Подільський район)
Дошкільний навчальний заклад
№ 626 (ясла – садок загального
типу) (Подільський район)
Середня загальноосвітня школа
№ 229 м. Києва (Солом’янський
район)
Спеціалізована школа № 82
ім. Т.Г.Шевченка з поглибленим
вивченням англійської мови І-ІІІ
ступенів Шевченківського
району м. Києва
Спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 139
з поглибленим вивченням
математики Шевченківського
району м. Києва
Спеціалізована школа – дитячий
садок «Кияночка»
Шевченківського району
м. Києва

Вирішити питання відкриття дошкільних груп у 2014
році.
Завершити роботу щодо надання навчальним
посібникам для учнів з англійською мовою навчання
відповідного грифу Міністерства освіти і науки
України.
Покращити роботу з обдарованими дітьми.
Вжити заходів щодо удосконалення управлінської
діяльності в частині контролю за реалізацією рішень
педагогічних рад.
Розробити методичні рекомендації щодо ефективного
використання передового досвіду роботи з дітьми за
новими технологіями.
Визначити напрями роботи педагогічного колективу,
спрямовані на збереження та зростання учнівського
контингенту.
Систематично проводити моніторинг навчальних
досягнень учнів, за результатами здійснювати аналіз.
Підвищити ефективність управлінської діяльності
адміністрації школи з питань залучення педагогів до
впровадження інноваційної діяльності у навчальновиховний процес.
Спільно з управлінням освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації вжити заходів
щодо ремонту шкільної їдальні. Підключити
комп’ютери шкільної бібліотеки до мережі Інтернет.
З метою поширення передового педагогічного досвіду
спільно з районним науково-методичним центром
провести на базі СШДС «Кияночка» семінар-нараду
для директорів загальноосвітніх навчальних закладів з
питань впровадження інноваційних проектів.

Начальник Інспекції навчальних закладів

Буряк С.В., 272-61-85

Г.Загорулько

