
Пропозиції
щодо рей,ТИНГОВОЇоцінки дошкільних навчальних закладів

Запропоновані критерц оцінювання діяльності ДОШКІЛьних навчальних
закладів базуються на «Орієнтовних критеріях оцінювання діяльності
дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів»,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України N~772 від 17.06.13
р.

Застосування даних критеріїв спрямовано на оцінювання якості освіти як
основи освітньої політики держави, так і міста Києва зокрема. Засобом
отримання інформації про якість освітньої системи та їі компонентів є
МОНІторинг.

Відповідність закладів орієнтовним критеріям визначається у балах (за 5-
ти бальною системою). Максимальна кількість балів за кожен критерій (сума
балів усіх експертів, або середній показник) та загальна кількість балів. . .
встановлюється ПІсля остаточного ОЦІНювання ДОШКІЛьного навчального
закладу.

Загальний висновок щодо рівня освітньої діяльності дошкільного
.".' навчального закладу робиться на основі аналізу результативності оцінювання за

такими напрямами:
І. Управління дошкільним навчальним закладом
п. Організація навчально-виховного процесу та науково-методичної

роботи
ІІІ. Робота з педагогічними кадрами та технічним персоналом
ІУ. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я дітей та. .

працІВНИКІВзакладу.
Експертами діяльності за показниками у напрямах можуть бути батьки (Б),

педагоги (П) та управлінці (У).
І У. правлшня ДОШКІЛьнимнавчальним закладом

[ К!! Показники Критерії Експерти Бали
діяльності

1 Організаційно- Нормативно-правове забезпечення У. .
праВОВІ аспекти ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛьного. .
ДіЯЛЬНОСТІ навчального закладу
ДОШКІЛьного Формування дитячого контингенту У
навчального
закладу

2 Визначення Відповідність завдань статуту, ІХ У. .
обгрунтованістьзавдань ДІЯЛЬНОСТІ та спрямованість

навчального на подальший розвиток.~закладу, тенденши навчального закладу
І його розвитку Внутрішній контроль, аналіз І У

І

І
самоаналіз УСІХ напрямків. .

і ДІЯЛЬНОСТІнавчального закладу-



Дисципліна звітності У

3 Забезпечення умов Загальний ... Бстан територц,
для здобуття . .. пПРИМ1щень, 1Х ВЩПОВЩН1сть
дошкільної освіти санітарно- гігієнічним нормам У

Стан матеріально-технічної бази Б
П
У

Художньо естетичне оформлення Б
приміщень та прилеглої території П

У

методичної ро оти
.N!! Показники Критерії Експерти Бали

діяльності
1 Забезпечення Забезпечення інваріантної частини Б

навчальним дошкільної освіти П
закладом якісної У

. .. .
Упровадження системи БДОШК1ЛьнО1ОСВ1ТИ
варіативного (гурткового) навчання П
згідно із запитами батьків У
Напрямок та зміст гурткової роботи Б
понад вимоги державних П
навчальних програм У
Забезпечення наступності між Б
дошкільною та загальною П
середньою освітою У

2 Упровадження Наявність мережі Інтернет У
автоматизованоі Використання персоналом У
системи комп'ютерних технологій
«Електронний Застосування сучасних Б
дитсадок» інформаційних технологій у П

навчально- виховному процесі У
3 Створення іміджу Участь у міжнародних, У

ДОШК1Льного всеукраїнських, міських та
І навчального районних заходах

закладу Упровадження інноваційних Б
технологій, експериментальної П. . УД1ЯЛЬНОСТ1та передового. .педагоГ1ЧНОГОДОСВ1ду
Рівень роботи з батьками Б

і.
П
У

п. Організація навчально-виховного процесу та науково-
б



Розповсюдження досвіду Б. . . ппрацІВНИКІВДОШКІЛьного
навчального закладу через фахові У. .періодичні видання

. о ота з педагогтчними та теХНІЧНИМИкаді зами
Х!! Показники Критерії Експерти Бали. .ДІЯЛЬНОСТІ
1 Укомплектованість Відповідність педагогічних кадрів У

навчального вимогам ДІЮЧОГОзаконодавства,
закладу типу навчального закладу
педагоГ1ЧНИМИта Кваліфікаційний рівень У
техНІЧНИМИ педагогічних кадрів (категорії,
кадрами, їхній педагогічні звання, наукові ступені)
якісний склад Плинні сть кадрів У

2 Організація та Наповнення методичного кабінету П
проведення У
методичної роботи Форми роботи з кадрами П
з педагоГ1ЧНИМИ у
кадрами у системі

Заохочення працівників Ппіслядипломної
. .. . у

педагопчноі ОСВІТИ

ІІІ Р б

IV. Соціальний захист, збереження та зміцнення ЗДОРОВ'ядітей та
праЦІВНИКІВзакладу

Х!! Показники Критерії Експерти Бали
діяльності

1 Соціальний захист, Дотримання прав учасників Б
збереження та навчально- виховного процесу, П
зміцнення здоров'я визначених у нормативно-правових У
дітей та актах, посадових обов'язках,. . колективних угодах, договорахпрацІВНИКІВ
закладу Забезпечення соціальної підтримки Б

дітей-сиріт, дітей з П
малозабезпечених сімей та інших У
дітей із соціально вразливих
категорій
Створення умов для здобуття Б
дошкільної освіти дітьми з П
особливими потребами У

Дотримання вимог безпеки
Б
П.. .ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІта охорони праш у

Організація відпочинку та Б
оздоровлення дітей та працівників П

у
:



2 Організація Стан харчоблоку та допоміжних У
харчування ПРИМІщень

Виконання норм харчування У
Б

Контроль за якістю харчування П
у

3 Медичне Оснащення медичного кабінету У
забезпечення Організація медичного Б

обслуговування дітей та П. . упраЦІВНИКІВ
Співпраця медичного персоналу з Б
педагогами та батьками щодо П
фізичного розвитку дітей У

Загальна кількість балів----------------


