
№ 063-2018
від 22.04.2014

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  №  3  від 
10  квітня  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 листопаді 2014 року.

Додаток: на 2 арк. 

В.о. директора Департаменту В. Челомбітько  

Загорулько Г.В., 272-02-89



Додаток
до листа Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)
від 22.04.2014 № 063-2018

Рекомендації 
 за висновками Київської міської регіональної експертної ради 

з питань ліцензування та атестації навчальних закладів 
(протокол № 3 від 10 квітня 2014 року)

№
з/п

Назва 
навчального закладу, 
що пройшов атестацію

Рекомендації
регіональної експертної ради

1. Дошкільний навчальний 
заклад № 41 (Голосіївський 
район)

Вжити  заходів  щодо  удосконалення  форм  і 
методів  організації  та  проведення  педагогічних 
рад.

2. Дошкільний навчальний 
заклад № 641 (Голосіївський 
район)

Покращити  стан  контролю  за  реалізацією 
державної програми навчання та виховання дітей 
«Дитина».

3. Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 62 
(Дарницький район)

Вжити  заходів  щодо  покращання  рівня  знань 
учнів  та  створення  умов  для  розвитку 
обдарованих учнів.
Продовжити  роботу  з  впровадження 
інноваційних технологій у школі І ступеня.
Районному  управлінню  освіти  розглянути 
питання  щодо  проведення  у  наступному 
навчальному році комплексної перевірки з питань 
ефективності роботи школи.

4. Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 277 з поглибленим 
вивченням англійської мови 
Деснянського району м. Києва 

Вжити  заходів  щодо  вдосконалення  системи 
внутрішнього контролю.

5. Приватне підприємство 
«Київська загальноосвітня 
гімназія «Грейс» (Деснянський 
район)

Вжити  заходів  щодо  посилення  контролю  за 
виконанням  довгострокових  управлінських 
рішень  та  ведення  ділової  документації; 
створення умов для розвитку обдарованих дітей.

6. Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 103 
м. Києва (Дніпровський район)

Вжити заходів  щодо виконання вимог критеріїв 
оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  у 
системі загальної середньої освіти.

7. Ліцей № 208 м. Києва 
(Дніпровський район)

Спільно  з  районним  управлінням  освіти 
вирішити питання щодо ремонту фасаду будівлі 
ліцею.

8. Дошкільний навчальний Покращити  якість  підготовки  аналітичних 



заклад № 503 (Дніпровський 
район)

матеріалів,  які  розглядаються  на  засіданнях 
педагогічних рад.
Запровадити  активні  форми  роботи  з  метою 
покращання рівня навчання дітей.
Спільно  з  районним  управлінням  освіти 
розглянути  питання  щодо  забезпечення 
використання  3-х  групових  приміщень  ДНЗ  за 
призначенням.

9. Спеціалізована школа № 20   
загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням 
французької мови з першого 
класу (Оболонський район)

Вивчити  причини  недостатнього  рівня  знань 
учнів  з  хімії  та  вжити  заходів  щодо  їх 
покращання.

10. Дошкільний навчальний 
заклад № 589 (Оболонський 
район)

Вжити  заходів  щодо  забезпечення  виконання 
затвердженого  продуктового  набору  для  дітей. 
Запровадити  в  практику  роботи  дошкільного 
закладу новітні оздоровчі технології.
Спільно  з  районним  управлінням  освіти 
забезпечити  матеріально-технічне  оснащення 
двох  групових  приміщень  ДНЗ  для  їх 
використання за призначенням.

11. Дошкільний навчальний 
заклад № 71 (Святошинський 
район)

Вжити  заходів  щодо  удосконалення  роботи  за 
освітньою лінією «Мовлення дитини».

12. Дошкільний навчальний 
заклад № 483 м. Києва 
(Солом’янський район)

Посилити  контроль  за  реалізацією  навчально-
виховних  завдань,  визначених  Базовим 
компонентом дошкільної освіти.
Вивчити  доцільність  функціонування  трьох 
цілодобових  груп  та  внести  пропозиції  до 
районного управління освіти про зміни в мережі 
ДНЗ.

13. Дошкільний навчальний 
заклад № 74 Шевченківського 
району м. Києва

Забезпечити  виконання  затвердженого 
натурального набору продуктів для дітей.
Покращити роботу з педагогічними кадрами.

Начальник Інспекції навчальних закладів Г.Загорулько

Буряк С.В., 272-61-85 
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