
Додаток
до протоколу № 7 засідання РЕР
від 24 жовтня 2013 року

Інформація
про виконання рекомендацій за висновками Київської міської 

регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації 
навчальних закладів (протокол № 2 від 27 лютого 2013 року)

Відповідно до висновків Київської міської регіональної експертної ради з 
питань ліцензування та атестації навчальних закладів від 27 лютого 2013 року 
(протокол  №  2)  із  33  атестованих  навчальних  закладів,  29  отримали 
рекомендації щодо усунення недоліків та покращання роботи закладів.  

Зважаючи  на  зазначене,  управлінням  освіти  районних  в  місті  Києві 
державних  адміністрацій  та  керівникам  навчальних  закладів  було  дане 
доручення  вжити  заходів  щодо  виконання  зазначених  рекомендацій  (листи 
Департаменту освіти і  науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської  ради (Київської  міської  державної  адміністрації)  від  27 березня 2013 
року № 063-27/452) та інформувати КМРЕР у жовтні 2013 року.

За  наданими інформаційними матеріалами районні  управління освіти  та 
керівники навчальних закладів провели відповідну організаційну роботу щодо 
усунення недоліків, виявлених під час атестаційної експертизи. 

Типовими недоліками в роботі навчальних закладів були:
- невиконання вимог типових інструкцій з діловодства в навчальних закладах 

щодо оформлення ділової документації; 
- недостатній  контроль  за  виконанням  управлінських  рішень  адміністрації 

загальноосвітнього навчального закладу;
- недостатня робота щодо: 

 удосконалення  змісту,  форм  і  методів  управлінської  діяльності 
навчального закладу; 

 удосконалення системи внутрішнього контролю; 

 підвищення ефективності педагогічної ради як колегіального органу 
управління закладом;

 програмного забезпечення гурткової роботи в ЗНЗ;

- недостатній контроль за виконанням натуральних норм харчування дітей у 
ДНЗ і ЗНЗ;

- відсутність веб-сайтів в окремих ДНЗ.



Водночас залишаються на розгляді в районних управліннях освіти питання, 
що потребують довгострокового вирішення, зокрема: 

№
з/п

Навчальний заклад Рекомендації Шляхи вирішення

1. Спеціальна  школа-
інтернат  І-ІІ  ступенів 
№  7  міста  Києва 
(Голосіївський район)

Розглянути  питання 
щодо  створення  на 
базі  школи-інтернату 
№  7  реабілітаційного 
центру  для  дітей  з 
тяжкими 
порушеннями 
мовлення.

Питання  щодо 
реорганізації  спеціальної 
школи-інтернату  І-ІІ 
ступенів № 7 міста Києва 
в  реабілітаційний  центр 
відкладено до 2015 року.

2. Гімназія  «Пріоритет» 
(Оболонський район)

Вирішити  питання 
приміщення  для 
гімназії.

Оренда  приміщення 
гімназії  «Пріоритет» 
закінчується у 2016 році.

3. Вечірня  (змінна) 
школа  ІІ-ІІІ  ступенів 
№  8  «Школа 
самоосвіти» 
Печерського району м. 
Києва

Розробити  пілотний 
проект  створення 
навчально-виховного 
комплексу  шляхом 
об’єднання  двох 
закладів (вечірньої №8 
та СШ № 88).

Проводиться  робота  з 
підготовки  проекту  зі 
створення  сучасного 
закладу  на  базі  двох 
навчальних  закладів: 
спеціалізованої школи № 
88  з  поглибленим 
вивченням  російської 
мови  та  вечірньої 
(змінної)  школа  ІІ-ІІІ 
ступенів  №  8  «Школа 
самоосвіти».

Начальник Інспекції навчальних закладів Г.Загорулько




