
   

Середня загальноосвітня школа № 95 м. Львова                                                
 

  

   

НАКАЗ 
 

Від ________________                                                                               № ___________ 

 

Про затвердження складу експертної групи 

для проведення внутрішнього оцінювання 

системи забезпечення якості освітньої діяльності 

школи у 2020/2021 навчальному році 

 

  

          Відповідно до вимог Закону України «Про освіту» (стаття 41. Система 

забезпечення якості освіти), рекомендацій Державної служби якості освіти України, 

наказі МОН України від 09.01.2019  № 17 «Про затвердження Порядку проведення 

інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти», Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти у СЗШ № 95 м. Львова, затвердженого рішенням 

педагогічної ради школи (протокол № 1 від 29.08.2019) та з метою проведення 

внутрішнього оцінювання якості освітньої діяльності у 2020/2021 навчальному році 

 

НAКАЗУЮ: 

 

            1. Затвердити склад експертної групи з проведення внутрішнього оцінювання 

якості освітньої діяльності (додаток 1).  

            2. Затвердити План здійснення внутрішнього оцінювання якості освітньої 

діяльності у 2020/2021 навчальному році (додаток 2).  

           3. Затвердити Етапи здійснення внутрішнього оцінювання якості освітньої 

діяльності (додаток 3). 

           4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Некрасовій І.: 

            4.1 до 21.09.2020 ознайомити з наказом членів експертної групи та педагогів 

школи. 

            4.2 до 25.09.2020 провести нараду з членами експертної групи щодо 

проведення внутрішнього оцінювання якості освітньої діяльності школи у 2020/2021 

навчальному році; 

            5. Членам експертної групи забезпечити проведення внутрішнього оцінювання 

якості освітньої діяльності згідно з Планом, затвердженим даним наказом. 

           6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                                                                       Ю. Моклович  

 

Ознайомлено                                                                                              І. Некрасова   

                          

 

 
 
  
                                                                        



                                                           Додаток 1 до наказу від 17.09.2020 № ____ 

                                                                                         

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ СЗШ № 95 

17.09.2020 №___ 

 

 

Склад 

експертної групи з проведення 

внутрішнього оцінювання якості освітньої діяльності 

 
Керівник групи – Юрчук М., вчитель математики; 
члени групи: 
1.1 Скорохода О., заступник директора з навчально-виховної роботи; 
1.2 Некрасова І., заступник директора з навчально-виховної роботи; 
1.3 Оробчук М., заступник директора з виховної роботи; 
1.4 Бобрецька Г., вчитель математики, голова Ради школи; 
1.5 Данилишин О., вчитель початкових класів, голова методичної комісії 

вчителів початкових класів, вчителів, які викладають у класах І ступеня, асистентів 
вчителів, вихователів ГПД; 

1.6 Дем'ян Н., практичний психолог;  
1.7 Знак Л., вчитель географії, голова методичної комісії вчителів природничо-

математичного профілю, основ здоров'я, фізичної культури, предмета «Захист 
Вітчизни»; 

1.8 Мельничук Н., вчитель початкових класів; 
1.9 Макушко О., голова батьківського комітету школи; 
1.10 Нарушевич І.П., вчитель фізики, член методичної ради школи, заступник 

голови методичної комісії методичної комісії вчителів природничо-математичного 
профілю, основ здоров'я, фізичної культури, предмета «Захист України»; 

1.11 Стрельчук Т., вчитель англійської мови, голова методичної комісії 
вчителів суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного профілів, трудового 
навчання; 

1.12 Озарків І., педагог-організатор. 
1.13 Фурда І., вчитель української мови та літератури; 
1.14. Шабаковська Р., вчитель математики, голова методичної комісії класних 

керівників 1-11-х класів; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                



                                                                 Додаток 2 до наказу від 1709.2020 № ____ 

                                                                                         

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ СЗШ № 95 

17.09.2020 №___ 

 

 

 

План  

здійснення внутрішнього оцінювання якості освітньої діяльності  

у 2020/2021 навчальному році 

 

№ 

з/п 

Зміст напрямків, які підлягають 

оцінюванню 

Терміни 

проведення 

Відповідальні При-

мітка 

1. Доопрацювання механізмів, 

інструментарію оцінювання під час 

аудиту: 

- освітнього середовища  

(психологічний комфорт в школі, в 

учнівських колективах, запобігання 

проявам боулінгу, застосування 

здоров'язбережувальних 

технологій в освітньому процесі, 

дотримання педагогами в освітній 

діяльності принципів НУШ) 

 

 

До 25.09.2019 

 

 

 

Бобрецька Г., 

Некрасова І. 

Оробчук М., 

Дем'ян Н., 

Мельничук Н. 

 

 

 

 

- анкети для проведення 

опитування учнів 

 

До 28.09.2020 Оробчук М., 

Некрасова І., 

Данилишин О., 

Дем'ян Н. 

2. Вивчення та оцінювання стану 

освітнього середовища в школі 

28.09-20.10.2020; 

20.02.15.04.2021 

Члени 

експертної 

групи 

3. Проведення опитування учнів 

щодо стану освітнього середовища 

школи; 

опрацювання результатів 

анкетування 

 05.10- 10.10.2020 

 

 

До 20.10.2020 

Оробчук М., 

Озарків І., 

Дем'ян Н. 

4. Аналіз стану безпечності 

освітнього середовища у школі на 

засідання педагогічної ради 

До 30.10.2020 Оробчук М., 

члени 

експертної 

групи 

 

5. Розробка спільно з головами 

методичних комісій вчителів 

завдань для проведення 

моніторингових досліджень рівнів 

знань учнів (підсумкових): 

5-х – з української мови та 

математики,  

 

 

 

 

 

 

 

Скорохода О., 

Фурда І., 

Шабаковська Р., 

Юрчук М. 

 



учнів 9-10-х класів – з української 

мови, математики, історії:  

- для І етапу; До 18.11.2020 

- для ІІ етапу До 08.04.2021 

6. Проведення моніторингового 

дослідження рівнів знань учнів 

(підсумкових): 

5-х – з української мови та 

математики,  

учнів 9-10-х класів – з української 

мови, математики, історії  

 

 

 

 

Скорохода О., 

члени 

експертної 

групи 

 

- І етап;  10.12-21.12.2020 

-ІІ етап 19.04-29.04.2021 

7. Підготовка аналітичних довідок за 

наслідками моніторингових 

досліджень якості знань учнів 

Протягом 10 днів 

після проведення 

кожного етапу 

Скорохода О., 

члени 

експертної 

групи 

 

8. Розробка анкет для проведення 

опитування батьків учнів 

01.03-05.03.2021 Некрасова І.,  

Бобрецька Г., 

Оробчук М.,  

Озарків І., 

Дем'ян Н., 

Мельничук Н., 

Макушко О. 

 

9. Опитування батьківської 

громадськості щодо стану 

освітнього середовища 

 

05.04.- 15.04.2021 Некрасова І.,  

Бобрецька Г., 

Оробчук М.,  

Озарків І., 

Дем'ян Н., 

Мельничук Н., 

Макушко О. 

 

10. Опрацювання результатів 

анкетування батьків учнів, 

підготовка аналітичної довідки 

До 30.04.2021 Некрасова І.,  

Бобрецька Г., 

Оробчук М.,  

Озарків І., 

Дем'ян Н., 

Мельничук Н., 

Макушко О. 

 

11. Підготовка аналітичних довідок та 

звіту за підсумками внутрішнього 

оцінювання якості освітнього 

процесу на засідання педагогічної 

ради школи.  

До 02.06.2021 

 

 

 

 

Некрасова І., 

члени 

експертної 

групи 

 

12. Розробка пропозицій щодо 

вдосконалення діяльності школи до 

плану роботи на наступний 

навчальний рік 

До 07.06.2021 

                                                            



                                                                Додаток 3 до наказу від 17.09.2020 № ____ 

                                                                                         

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ СЗШ № 95 

17.09.2020 №___ 

 

Етапи здійснення внутрішнього оцінювання якості освітньої діяльності 

 

Етапи Напрямки внутрішнього оцінювання якості 

освітньої діяльності 

2019/2020 н.р. Комплексне самооцінювання за 4 напрямками 

2020/2021н.р. «Освітнє середовище» 

2021/2022 н.р. «Педагогічна діяльність» 

2022/2023н.р. «Система оцінювання здобувачів освіти» 

2023/2024 н.р. «Управлінські процеси» 

2024/2025н.р. Комплексне самооцінювання за 4 напрямками 

 


