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.цизайну та розу\ltIого Ilрисl,осуванI]я,
i lJивчеtltlя та саlilооцiнlованttя якос"t,i освir,и,

[Зtry.r.pirr_lHi чинtлиКlt забезltечеttнЯ якостi заI,аJlьнОТ середrrЬоТ освi,ги булемо

розгJIrl/Iаl,и як:
- якiс,t ь осноtsних yMOi] ocBITHbol,o IIpollecy,

- якiс:,t,ь реаlliзаuii освi,гнього проliесу;

- якiс,t,ь резуJlь,га,гiв ос tli,ггtьоl,о l]роцесу,

ЗабезrrечеFI}{я якос.t.i загальноТ середгrьоТ освi,ги закJIадlу Il()BиlIIIl l]l/t[Iовlilа,ги

/_[ержtiвним сl.андар],ам вiдповiдних piBrriB, шо с liрiорите,гом ,га спiзtьrtоtо

пl.io,,, ocBiTHboT дiялl,tlостi Bcix iT учасirикiв,
забезпечеttIIя якос i i освiти с багаr:оплаtlовим i tзкlttочас в себе:

l . [-IаявнiсТь treoiixilUIиX pecypciB (кадрових, фittаrtсоtзих, шlа,герiаJttlI,IИХ,

i гr формаrti й r rи х. l{ ayкot]ltx, ьIавчаJI bEIo- MeTo,r l и Ll I,1 их,r,o rло ).

2.оргаriiзашirооutзi.гньогоtlроItесУ'tцовi.'trlоtзi.rtаСсУЧас}IИ\4.геll/lеtlt{iяпt
розt]итку Haylitl iосвiти; KoIlIpoJIb осrзiтttьоТ дiялl,tlосr,i 1,а якостi

ttiдг.отовки фахi;зцiв на Bcix етапах навча}{Itя.

[}rry,r.pilшrIrI сис.геМа :lабезпечеI{ня якос,гi осtзiти, спрямоRаLIа Iia в/lоскоl.ItlJlеItI{я

Bcix tlitпрямкitl дiя;tьttост,i закладу.

llоложення регламсI{.l.ус змiс,t' i порядок забсзпс.tеttгtя ,Il(()c,ll освl,г1,1 l(JIя

здобувачiв за1альноТ ссредньоI освiти за,гакими tIапрямка]\4и:

- освi,гнс середоl}1,1шlе;

- сис.гема оцittюllitння ocBiTHboT дiялылостi з/(обуRачiв освi,ги;

- система педагоi,iчrlоТ дiяльlrостi;
- сис,гемауirравJlitlсl,коТдiяrtьнос,гi,

IIо:tо>tсен}Iя про вн1,,r.рiшtнlо систеN{у забезгtеLIеLI}Iя ltкос,гi ocBi,t,ll llоI,о/lх(ус,гься,

ltе/lагсlгiчt-tоtо радоlо заклалу, яка мас право l]tlоси,ги R l lb()I,o змitlи ],а

/]опо l] J IeI t trя i затвер/l;iiус,гI)сЯ ltаказсrм кер i Bt I Ll ка l]акJI аду,

r



2. сr.раr-егiя та IIроцс.rlура забезпечеIIIIя якос,гi освi,гlr
(_ll,ра.гегiя та проttс.rtура забезпечення якос,гi tlсlзi,ги закJIаду базус:,гься L{a

Ilac гчtltIих приt{I[ипах :

- IlрИIItlиП ГIРОЦСt'IIОГо rli.,,1хо.,1у, ll(o розI,JIяllас /liяt"llblticтl,,il( сук)/]tttiс,гь

осtзi.гttiх процесiв, якi 0rIрямованi rrа реыriзаttitо l]I1значеIIрIх c'l'p{tl,c)I,iLtl,tltx tli.llей,

при ltboM} угrравлittrrя якiстtо осtзiтtriх посJIуt, реа.lliзус,гьсяt 1,Iсрез cPyrrr<I1iT

IIJIаIlуl}аrlня, органiзаrtiТ, моr:ивацiТ та KoHTpoJiIo;

- IlриFIцип цi-тtiснtitl,гi, який вимагас сднос,гi lltt.ltивiв ocBiтHboT Jtiя.llьttос,l,i, Тх

lli/irrоряltl(оваI{остi, вttзначенiй MeTi якосr,i освi,гllt,оl,о l,Ipol-tecy;

- IIриIIцип безгtерсlrвностi, tцо свiдчи,гь I1po tlс1-1бхi/{гliсr,ь гtос,гiйlrоТ реа,lriзаrliТ

суб'сlст.ами ocBiTtlbo'i дiя.пьrrостi на рiзних е,гапах IIpollcc,\/ lli/ll,оr,оtзки

вигIусl{ника;
- tIринt(ип розtзи,1,I(у, Що виходить з гrеобхiдностi вдоскоI]аJIеI]Ilя ,Il(ос,гl

осtзiт.rtьог,о проLlесу lзiдгtовi/]но 11о змiltи вrrутрirrrrIього ,гil :зовttiltttll,ого

сс[)с.I\()вишlа, ана;tiзу ltallиX 1,а irlcPopMauiT Ilpo рсзуJIь,гt},гиtзtIiс,t,l, сlсвi,гttьоТ

/liя.lrьt rос,гi;

- tlрtlнl{ип IIap,I,1tepcTl]a, що враховус I] jасмоза.пе;ttttiс,t,i, 1,а I]зit(]I\4Ily

заtliкавлеttiсть суб'сtt гiB освi,гtlього процесу, tзi/Iповiдrlо ло Тх llоl,оLII,1их та

майбу гнiх lrоr,реб у д()сягнеtttri високоТ якостi осlзi,гttьоt,о [Iроцесу.

Проuел1,[)и вивченIIя ocBiTtlboT лiя"rlьllос,гi с,|,al(tlMlt:
- OIIoI]J]eLIliя нормо,I,ивIlо-ме,го/lичноТ бази забезrtе,,tеttttя якосr,i освir,и l,a

осlзi,гt t ьоТ дiя.шьrlостi ;

- ltсlс,гiйлrий MotliToprlHt, змiст,у освiти;
- сI]остерея{ення за реалiзацiсrо освiт,ttього про[tесу;
- мtltлir,ориFIг,гех}{оjlогiй навчання;
- мtlt-tiторинг ресурсIIого потенцiалу;
- мtltIiторинг управ,IlirtлIя ресурсами,],а проLlесаN{и;

- сllt)Сl'еРеХ(енL{я зii с,гаItом соL(iазtьItо-психоJI()t,iчttого cc,pe/]oBtIIlla;

- IrOttl,p()Jlb сl,ан), гrрозоросr,i освi,гrtьоТ jliя,ltbltocтi ,l,a ()llриJIlо/lIlсIiIIя

iHc|lopMrarriT rцодо iT ре з"чльтатiв;

- розробленttя рексiмендаrцiй шдодо tlокраlllеLlItя яtкосr,i ocBiтttboT дiя.rtьtlостi

1a яксlс,гi освiти, учас,[l, у стратегiчному плануваIttli тоrцо;

- з.tiйсненIIя KoH,I,1)oJIIo виl(оtIанIIя LIиIIIIого ]акоIIодавсl,ва в I,а"rrузi освir,и,

tIорN4аI,ивIIих докумеll,r,iв гtро освi,гу, tlаказiв т,а pittleHtl I'IеДОГОI'iЧrrОТ Ра/(И;

-сliсПерТНаоЦiнtiltефекr.ивrtос.гiрезУлы.аl.itз/liяt'ltt,ttсlс.l.ilIсд1;ll'91.i'111р'"
llрацiвгrикiв;
- l]иl]ченtlя резуJlt,,rатiв ltедагогiчttот дiяrtыtостi, I]иrIвJIеlIflя llозиl,ивIIих i

FIега,гивних ,гендеr-rцiri В орг,аrлiзацiт освiтнього процесу та розробка на l\iй

octloBi пропозицiй з rrоширеннrI передового педагогiчttого дlосвi,,1у й усунеrtня
IIе гil,гI,l вних r,еrrденцiй ;

- ,lбiр iгrформаrtiТ, ii'обробка p"r накоIIичеFIIIr| /l"rlrl пi/(гtlтоlзки tt1-1ilскr,ilз pitttcttb;

- а|rалiз рсзуLll,таl,irl реа-ltiзацiТ rлаказiв i розгrорrll1жснь;
- l{адання ме,го/lttчгrоТ догIоN4оl,и гlедагогi.llIим ltрацiвtrикап,t У rrporleci

KOI-tl,p()J1Io.



3. Система та мехiltliзми забезпечен[Iя академiчноi добро"*,,по"i
сис.гема та механiзпtl.t забезпечення академiчнот доброчесностi визначасться

спецiа.пьним Положенням про академiчну доброчеснiсть, схваленим

педагогiчною радою закладу.

4. Критерii, правиJtа i проuедури оцitllовання злобувачiв освiти

оцirrюваrп" 
"*oaTi 

знань ,дооуuа"iв освiти закладу здiйснrосться вiдповiдrrо

дО кЗагальНих критСрiТв очiнIовання навчальних досягнень учrriв у системi

зага;tьнот середньот освiти>, якi в обов'язковому порядку розмiщенi на веб-

сторiншi закладу, якi rзиходять iз чинних нормативно-правових ак,гiв в ocBi],i на

даний перiод.
оцiнювання резуль,гатiв навчання здiйснrосться вlлповlдно до:

учнiв початковот школи, затверджених Iлаказом Мiнiстерс,гва освiти i

i,uyn' Украiни,\Г!rl009 вiд l9 серпня 2016 року;

]агаJIьноi середirьоТ освiти, затверджених ltаказом моН моJIольспор,г N
329 в\д 13.04.20l 1 року.

оцi"оп, якi встаttовлIоють чiтке спiввiдноlllення мiж вимоI,ами до знань,

yMiHb i trавичок, якi оцiнIоються, та IIоказником оцiнки в ба,пах,

Навчальнi досягненI,Iя здобувачiв у I-2 класах пiдлягаtоть вербальномУ,

формувальному оцiнtованню, у з,4 формувыIьному 
,га rri/_\cyMKoBoMy

(бальному) оrtiнюванII lo.

Формувальне оцiнtовання учнiв 1 класу проводиться вlдповlдно до

Методичних рекомен/lацiй щодо формувальног,о оцiнювання учнiв l класу

(лис.l.лl I\4OI-I :VuZ.Z-1250 вiд l8.05.2018 ,гаN2.2-1255 вiд 21.05,20l8),

Формувальне оцirtюваннЯ учrriВ 2 кJIасу проволиться вi:tповiдt"lо llo

Методичних рекоме}iiцацiй щодо формувальноl,о оцiгtювання y,tttiB 2 кJIасу

(наказ МОН Украiни Jrl'sl154 вiд 27,08,2019),

осttовниr" u"дurи оцiнtовання здобувачiв освiти € поточне та пiдсумкове

(темаr.иЧне, ceцecTpol]e, рiчне), державна пiдсумкова атесташiя, Оприлюднення

рarуr, nruriB KoHTpo.rrro здiйснюетьсЯ вiдповiдно до вищезазначеI{их t{ормативних

локументiв.
Результати навчанItrI здобувачiв освiти на кожному piBt{t 1,1ol]Ilol зal,aJlbl,Iol

серел}tьот освiти оцilлюються шляхом державI]от пiдсумковоi атестацii, яка

цaо*a здiйснюватися в рiзних формах, визначених законодавством, зокрема у

формi зовнiшнього не,jалежного оцiнювання,

Криi.ерiТ оцiнюванttя та очiкуваrri результати ocBiTHboT дiяльttостi учнiв с

обоtз'язковоIо складоl]()Ю навчальНоТ гtрограми Ilредмета.

I,la llоча,гку вивченllя теми вчи,tель tIовинеiJ ознайомити учlritз iз системоtо

та критерiями if оцiнltlвання.

Дlля врахування д),мки учнiв щодо якостi

оцiнювання гIровоДЯТl)Ся щорi,rrri соцiологiчrri
та об'ск,гивtlсlстi системи

(airoHiMHi) огrитуваlIня учrriв i



вигIусl(нИкiв, а .гакож монiторинг оцiнtоваI{ня c,l,ytleHrt задовоJlеtlгlяt, здобувачiв

осlзi.гtt. РезультатИ tlцiIrtовання злобувачiв освi,ги обговорtоIоl,ься tla

зtrсiдаr tHi педагогiчно'i ради закладу,

5. KplrTepiio tIpaBиJrtl i проltепурlл ol,ji:_o.::""" tlellaгol,i,llttfi (ll:ryKtlllo

llеllаl,tlгiчrlоi) лiяльнtlстi педагогiчlIих прirцiвllttкiв 
i.гrll,от тriя;lьtлос,l,

lЗну.грirrrr{я система lабезгtе.п.,*rо "no.ri 
осtзiтl.t ,га якос,гi освi,гrtt,оТ /iiя,lьIIостl

закла/'у переltбачас пiдвищення якостi професiЙ":l _'l']:l::'""-: лл'lli:::l"
BiltltoBiдr]o до очiкуrзань суспiльства, Вимоги /tо педагог,iчrtttх I]раI(1вIlикlв

закJlа.i(У вс.гановЛIоIо,I,LсЯ у вiдrrоВiдIrосr,i до роз.rliлу VII Закону )/r<раТrlи <ГIро

освiтч> .

}IKicTb педагогiчноl-о склалу регулюс'ьс.я. прс)зориN.,Iи Ilpolle/t),l)1,IN41,I lзiдцбору,

Ilриl}}lil..ення 
,га звiльllен[Iя , 'о.uой, 

-:_т:,l:каttiйtrими Bl,iMoI,aMI,l 
,га I]имоl,ами

лоrrрсlфесiЙноiltоМПС'lе[IТl{осТl'сис"ГеМоIопiДвишlе-tлнякllлlфiкаrtiТ.
[]iдrlовiднiсть фаховост1 вчи'еля ttавчалl,ttiЙ дисt\1,1lt-ilirli I}14:]IlаLIае,гься

вi/trrоrзiдrtiсr.tо иого cItct_\ia.ltbrrocTi згiliно з /\окумсIIтами про виlltу clcBiтy або Itpo

лtаукоtlиЙ cr.yпittb, абtl про вчеI{е званtlя, або IIayKoB.I(l сltсtlir.,tьгtiс:,гtсl. або

досвi/lом практично.' робо'и за tзiдповiдttишi (lахогrl та п})Oxo/l)tcLllt,lN,I

вilltrовiдного пiдвишtt,irня кваlliфiкацiТ, 
__:____лт ,,i_.., r,

()сttовtlими кри.герiями оцiнtовацня педагогiчнот дiя.ltьl,tос,гi гlедагогlч[lих

праtliвникiв с:

- с,гаlt забезгtсченIrя к,lilрами вiдгtовiлно фаховоТ освiти;

- ocBi,r rtiй piBeHb педаt,огiчних працiвrликiв;

- резуJIьтurц пlgglзцiТ:
- сис,гсматичлtiсть пiд rз иrr\ення квал iфi кацiт;

- ttеtяlзttiс,гь IIедагогiчltt,tх зваI]ь, Ilочесtlих нагородll ,,,o,,iii /__т.я.l

- IlаrIl}ltiс,гь ав,горськрl.\ 'porpu*, 
посiбrликiв, меr,оди.lllих peKoI\4ct]itarliй, ст,атей

"ГОlllО: 
"' /дiяltьttос,гi;- уLlос,гь в ексIIериме}t t аJIьItlи

- резуJ I ьтати. ocBiTHbo'f ,iliяrllcTi;
- о п,ги N4aJrbH iс,гь розгttutiлу.педаго гiчного н аваIl"га)кенII я ;

- пока}ник плинностl l(адрlв 
:

З шtстою I]досконаIlL]l]ня професiйгrоi пiдготоI]ltи педаго'itз зttl(ла/lу IUJIяхом

tlоt..ltlлб;tегtttя, розUrll})ення й otloI]JteI{Hя професiй^ti:.l 
::):YI]е,геttтttос,t,ей

орr.аttiзовУСТ.l,Ся пiдвI,lillеilня квалiсРiкаitiТ ltедагоt,i,lних IlpatltBtI1,Il(ti],

lIJоlliчне гtiдtзиl_цеttitя квалiфiкачiт тtедагогiчtttrх ltраtцiвttикirl :здiliсttttlс]'гt)ся

вi:trrоьiдно до с,гаггi 59 Закону УкраТни пПро ocBiTy>, Ilосl,а}tови l(абiгrету

N4irric.r.piB УкраТни Nr800 вiд 2i.oB.zOt9 та JIис-га MiHicTepcTBa освiти irrауки

УкраТrrи Jфl/9-6s3 Bizr 04.11.2019, 
lт.Ll1.\llliйr;я (o.tt{ ,нЯ),

()ормами пiдlвиtrtеtirtя квалiсРiкаrrii с iгtст,итl,rtiйrла (o,ttla (дcltttat, вечlр

:]tlotllilt. /lисr.аtttliйна. мережеlза), JlyaJIblla, rla робочошrу гrцiсLti "lO1_1Io, Фrорми

tt i/lBrr l l tеl{}jЯ кrзал i фi Kir, tiT п,rожу,гь I IoCilI Iy ва,гис ь,

()сtttlвttиМиВиДаМрlttiДвиш\енIIЯкrза.rriфiкацiТс:
о t{аI}чаI{ня за проl,рамоrо гtiдвишlеllня квалiфiкацiТ при l'OKlIlIIO:

о 0,гажування;





1. Iнформацiйнi с[Iстеми для ефективIIого уrrравлiнttЯ :у-----_

Однiсrо з умов розви,гку освlти с запровадження iнформаuiйно-кtlмунlкацlиItих

техLIоJIог1й в управлitrську та освiтню дiяльl-tiсть,

Така лiяльнiсть прово,Ltиться у двох наПрЯМКа*' 
___ л_ _,,,л,,,t,,ti q т

1 . В провао*.пп""'iнфсl рмачiй них r.*попо,iй в управл iHcbKy дi я,гt ь t t icTb ;

2. Комп'tотеризацiя освiтнього процесу, 
тимаJIъних умов.'.п.р.ийiзЗаЗнаLIОнихнаПрямiвполяГаеУсТВореннlоП

робоr.rл учасникiв tlсвiтнього процесу, застосування н]lми програмного

забезгtечення, що дOiIомагас системагизувати роботу суб'ск,гitз управлlння

закjtаllоМ На Ycix РiВНЯХ, .rнiй процес еJlек.гронних засобiВ
Щругий напрям - ltе впровадження у ocBlTHl:,:::::;"";;

навчаllня, ро.роб*а i застосування електронного супроводУ ЗаНЯ'I'I), самостlино1

i виховноТ роботи та,l,естових програмних засобiв,

Iнllовацiт 
" r"й",Ltнi ocBiTHiM закладом на базi iнформашiйних технологlи е

ключови* *a*ъп'iзмоNl, який дозволить створи,ги переваг}l R I(oI{Kype[ITIIoMy

середовищi. У цьому llапрям_ку основ_ними захо/lами в розвитку irrформатизашiТ

закладу е ефективrtа робоru веб-сайту,лл iпфор*ування Ilсllагог1l] через

електроннi скриньки ,га Google - сервiси, застосування в роботi програмних

засобiв ккурс школа)), групи j 
"апберi 

iнше, що не суперечить законодавству,

8. Безпекова склаl\ова закладУ _] ллд.rопАLr\/lпть
у законодавствi загальнi вимоги, якi забезпечують безгtечне oQl]lTHc

середlовище закладу регулюс Закон кПро ocBiтy>, ilpu91 та обов'язки Bcix

учасttикiв освiтнього llр.оцесу визначаються в ньому у 53, 54T,a 55 с,гат,гях,

I]изначасмо три ocHolзt ti складовi безпечного освi,гнього середовицlа:

I. Безпечнi й комфортrri умови праui та навчання;

II. 13i:tcyTHicTb дискрr,rмiнацiIта насильства;

III.С.гворенняiнклюзltвноГоiмотивуваЛЬноГоПросТорУ.
с'uор.п"ябезпекисIlряМоВаненаВИконаННяТакИхЗаВДанЬ:
- формування в учвiI} компетентностей, важливих для ycпir-rrr,roT соLtiалiзаrriТ

особистостi;
- впровадження демокраТичноТ купьтурИ, захист прав дити}Iи i формування

демократичних цiннос"гей; лr, лАпАп
_запобiганняТаПро'1.I.1ДiятакимнеГаТИВнИМяВиЩаМсереДдiтейТауЧнlВсЬкоl
молоlti як насиль,i"о, кiбербулiнг,.булiнг тощо;

формува; 
' 

дii,rеи 
' 

i 
" пiдлiткiв I:]"""* навичок (тrсихосоцlальних

компе.ге[rтностей), яt<i сприяIоть соцiальнiй злагод}кеностi, вiдновлеьtню

психоJlогiчноТрiвноваt,и; . : .l.лпллr.zряLILIgl
заtttlбil"ання та пр()1,идlя ,горгiв;ri ,T1l_yi:_9,"|,yJ:?:,*,1 , Illколярlв таких

жи.гтсl]их навичок, ,tl( сIIIJIкування, прийняття рiшlень, критиtIIIе мисленl{я,

управ.lliння емоцiямtr. .rp..u*,u та кЬнфлiктними си,гуацiямtt, формувалtня

цitлностей та набуття r,iдповiдних компетентностей;

формУванняМораЛЬно.еТиЧI-tИх,соЦ}]лЬних'ГроМаДЯНсЬкLlхцltIIIlс}lих
орiснтирiв, вихованllя нацiонально свiдомоТ, духовно баl"а,гоТ, фiзично

доскоllалоi особистос,r,i ;



профiлактика девiаt-tтноТ поведiнки, правопоl)ушень та злоrILlllнос'Гl серед

неIlовl{оЛiтнiх; 
t DапЁlýllrпстей зl]ичок, пропагаtI^а здорового

профiлактика залс]}кностеЙ та шкlдливих

способУ життя, збереlкення i змiцнення фiзичного та психiчноI"о здоров'я як

найвиtцоТ соцiальноТ rtiHHocTi;

- формування творчого середовища, залученн_,] r:]:,:лi:::,оочний 
час до

спорту, творчостi, мистецтва, iнших громадських заходiв з MeT,oIo Тх позитивноТ

самореал iзацiТ, соцiа-lr i,зацiТ;

розвитOк творчот спiвпрашi педагогiчного колективу, учrriв i батькil] на

засадах педагогiки пар,гнерства,
g, (--творення у закладi ittклюзивtIого освiтtlього середовища,

ушiвеllсального дизайну та розумtIого пристосуваIIIlя

особам з особливи\{и оовiтнiми поrр.6u*и надаються права рirзнi з iнtшими

особами, у тому чис,ti шляхом створення наJIе}Iiного фiнаtIсовоI,о, калровоt,о,

ма.герiаль"о-r.хнiчноl,о забезпече""" ,u забезпечення уttiвеРСаJI},[Iого дизайну

та розумного пристосування, що враховують iндивiлуальrri потреби таких осiб,

УrriверсальнийДизайнЗаклаДУсТВорюсТЬсянаТакихПрИнЦиПах:
i. PiBrricTb i доступнiс,гь використання,

Надаttltя одrчпоu.х зirсобiв для Bcix користувачiв: для уникнен}Li вiдособлення

окремих груп населеtl tlя,

2, ['нучкiсть викорисl,ання' ' , ilrдивiдуальних наJiаш'уваIrь i
забезtrечення наявнiс,гь широкого перелlку

можлl.tвостей з урахуlrilнням tIотреб користувачiв,

3.IIросте та зручне виl(ористання, d |,ac()n .

забезtrечення просто,l,и та tнТУТТИВНiС'Ь ВИКОРИС'аННЯ НеЗаЛеЖ1.О ВlД ДОСl]lJIУ'

осtзi,ги, мовного рiвня 
,га BiKy користувача, r.лql,fltrпллт

4. Сrrрийняrr" 
'iнфоlrмацii; з урахуванням рiзгrих сенсорних можливос],еи

корис,гувачiв.
сприяння ефективноN,lу донесенню BcieT rrеобхiltцот iнформацiт дсl користувача

незzutежно вiд зовнiшrriх умов або можливостеЙ сrlриЙНЯТТЯ КОРИСТУВаЧа,

5. ГIришустимiсть гIомt,lлок

Зведсt{ня до MiHiMyMy можливостi виникненFIя ризикiв i шкiдл!{вих llаслlдкlв

випалI(ових або ненаl]iиисних дiй користувачiв,

6. Низький piBeHb фiзr,rчних зусиль,

розрахування на за,грату незначних фiзичних pecypciB користувачlв, на

*i ui* аr,uний piBeHb с,1,сlмлюваностi,

7. },tаявнiсть необхiдrrого розмiру i простору,

наявнiсто 
".об*iоноl.о 

роъмiру i простору при пiltхолi, пiд'тздi та рiзномаtli'гtiих

дiях, ,,.ruu*йчи на t[liзичнi iruрur.rри, стан i с,гуrriнь мобiльrrос,гi t<орис,гуваLIа.

8. I\4оrлiторинг якостi tlсвiти осiб з особливими освiтнiми ltотребами

осtlовними завданнrIми моtлiторингу iнклlозивI{ого навчання е:

вiДповiДttогорiвняУ'середовищiЗДороl]Их.оДнолiткiввittповiдноДо
Щержавного стаtIдарту загальноТ середньоТ освiти;





а) пidzоmоВчuй - визiIаченнЯ об'скта вивченнЯ, визнаЧеIILIЯ N,{с,t,и, Kp14 lcPl j

оцiнювання, розробка iнструментарiю i механiзму вiлстеженttя, визначсння
N.{с,t,и, крrл,герiТ



академiчну лоброчеснiсть;

творчих iнiцiатl,rв.
1 2.4. Ifuасний KepiBHr,rK:

'2 tlадас iнформаrtirо для самооцiнIовання,

12.5. Учитель:

результатами тсстування, контрольних зрiзiв, потOчного, 1,сматичI{ого та

iriлсумкового оttiнювання за семестри, навчальний piK;

13. Критерiт щоло здiйснення внутрiшнього забезltечення якостi освiти

13. l. об,скmuвнiсmьз метою максимаJIьного уI{икнення суб,ективних оцiнок,

урu*у,ru"ня Bcix peзyJtLTaTiB (позитивних i негативних), створення рiвних умов

для Bcix учасникiв освi,гtлього гlроцесу;

|3.2. Валidнiсmь Mipti адекватностi дослi.Iitlиltьких iнс,грумеtrтiв (ме,годик

прове,Ilення експеримс,rtтiв, процедур вимiрtован}IrI, тес,гiв тощо) ,I,liM завдан1]ям,

ллЯ вирiшенНя якиХ l}оttИ .ruop.ri1 дiля повноi i всебiчrtоТ вiдtгrоrзiдальrtостi

пропоI{ованих контроJIьrr* ,uuдань змiсту лослiltжуваLlого ма,герiалу, чiткiсть

критерiiв вимiру та оIliнки, можливiсть пiлтвердження позитивI]их i негативFlих

pb.y,ururiB, якi отриN,'\/ються рiз.tими способами контролlо

педагог,iчних працiвtrикitз, розвитку Тх



1з.з. НаdiйнiСmь ре,зуЛьтатiв, що отриМуIотьсЯ rlри повторному rtол,гролi, який

IIроволять iншi особи:

l3.4. врахування псtlхолого_педагогiчних особлtавос,гей;

1з.5. Сuсmемаmuчнiс,mьу прБ.л.пri етапiв i видiв дослilllксttь у tlевrtiй

послiдовностi та за вiitповiдною системою;

13.6. Гуманiсmччнас[рямованiсть з метою створення yМol] доброзичливост1,

довiри, поваги до особистостi, позитивного емоцiйного клiмату,

1з.7. Результати моttiТорингУ MaIoTb тiльки сmuJмулюtочuit харакlпер д(ля зпцitл

певнот дiяльностi
1 4. Заключнi по;tоже}ltlя4}. JАl(JlltJчtll llLrJr\J/\vl l r r/r

Однiсю, ,un n"u"* ,,poOneM забезпечення якосr,i "::i:i::.::л::::::Jл"""",}::I
s(lJlrtlal*vluv'r vчд4д-ý-' - -l- - 

-"i;.,.. оипобпl 
" )1'еМИ криТерlllз'

ДаНаМолеЛЬгrереДбltчаемож.ltивiстьвироблешltясВосlси(- _-: л*- лллi-,,. пгrr ппrrlтёс\/ IIlO

t- lDýпD F'vJDlr r r\J 
ittttя шедагогiчнипt l(оЛек'ГиВоМ,

BMiHHlt обирати форьlи, методи, типи уrlравлr
. z -_: л--,--, n,nnn-o|l пАIlрп qких'

}ж;..оЙ"rrr "r*.r, до Його дiпоu"-,аособистiсних якостей, серед яких:

- цiлеспрямованiс,r,ь та саморозвиток;

- компетентнiсть;
- /]инамiчнiс,гь та самокритичнlсть;
- управлiнська етика;

- прогностичнiсть,га аналlтичнlсть;

-пр.uтивнiсть,зДа.гнiстьДоiнноВацiЙногоПоШIУкУ.
- з,,lатнiсть приймаr,и a"o..uane рiшення та брати на себе вiлtrсlrзiдальнiсть за

резуJl bTaт дiя-llъностi,
разом з тим, ефектr,rrrнiсть управлiнськот дiяльttостi закладу харак'еризус,гься

станом реалiзацiI йоr,о упрuuпirrських функчiй, основних аспектiв та вилiв

дiя.ltьt-Iостi, aryn"na," iх- впливу на результативнiсть освi,гнt,оl,о процесу з

УрахУl}анНяМосноВНИхчинникiв,ДЛЯякИхпроВоДИТЬсясаМоаналiз:

,га самоаналiзу l,)сзультатiв дiяльностi,

реалiзаuiТ гl.шан i в, t rpoeKтi в,

: yci напрямки дiяltьностi школи

та доводиться дtr вiдома ycix piBHiB,

молодих спецiа; r icTiB,

iнформаUiйних бюлетенiв, громалських'коIrфере*ruiй, ceMittaipiB, контак,гiв

з ЗМI тощо).

гiгiсrriчнi). Наяrlнiс-гь засобi" дп, фiзичноl,о, it-lтелек,гуального розвитку

учнiв та педколсl(тиву,




