
Витяг з протоколу 

02.11.2020 року                             с. Миколаївка                                         №  

                                      Засідання  педагогічної ради  

Присутні:14 членів педколективу: 

Палій С.В.                                        Людвічук Т.А. 

Панасюк Г.Д.                                   Шевчук М.М. 

Скрипниченко Н.Я.                         Прокопчук Н.М. 

Ковальчук Ю.В.                              Онищук Т.І. 

Адамчук В.Є.                                   Адамчук Л.М. 

Мисюк О.В.                                     Какай М.М. 

Тимощук В.І.                                  

Глушан Л.В. 

Голова  Палій С.В. 

Секретар   Какай М.М. 

 

 

                                      Порядок денний 

1.Про  вивчення освітньої діяльності закладу та оцінювання її рівня у  

2020 -2021н.р. 

 

Ухвалили: 

1.Відповідальними особами з забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

освіти й оперативне керування процесом самооцінювання призначити Палій 

С.В. та Панасюк Г.Д.: 

- Палій С.В.- система управлінської діяльності;освітнє середовище. 

- Панасюк Г.Д.- система педагогічної діяльності;система оцінювання освітньої 

діяльності здобувачів освіти. 

2.З метою забезпечення вивчення та оцінювання системи за кожним із напрямів 

створити 4 робочі групи у складі: 

1)Система управлінської діяльності: 

-Палій С.В. 

-Какай М.М. 

-Скрипниченко Н.Я. 

 2)Освітнє середовище 

 -Палій С.В. 



 -Прокопчук Н.М. 

 -Глушан Л.В. 

3) Система педагогічної діяльності: 

-Панасюк Г.Д. 

-Тимощук В.І. 

-Ковальчук Ю.В. 

4) Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти: 

-Панасюк Г.Д. 

-Адамчук Л.М. 

-Онищук Т.І. 

3. Визначити щорічне комплексне самооцінювання за напрямами: 

-система управлінської діяльності; 

-освітнє середовище; 

-система педагогічної діяльності; 

-система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти. 

4. Визначити такі терміни само оцінювання - навчальний рік. 

5. Залучати до процесу оцінювання освітньої діяльності батьків, представників 

учнівського самоврядування та представників сільської ради (головного 

спеціаліста, голову сільської ради). 

6. Методами збору інформації  ухвалити:опитування, спостереження та 

вивчення документації. 

7. Для узагальнення результатів вивчення освітньої діяльності гімназії обрати 

комбінований підхід. 

8. Отримані результати вивчення внутрішньої системи якості освітньої 

діяльності розглянути на засіданні педради у червні 2021 року та оприлюднити 

на щорічному звіті та на сайті закладу. 

Голова педради                        Палій  С.В. 

Секретар                                   Какай  М.М. 

 

 

 



НАКАЗ 

03.11.2020.                                   с. Миколаївка                                     № 

 

Про призначення відповідальних осіб  

за забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості освіти й оперативне керування 

 процесом самооцінювання. 

 

На підставі ухвали педагогічної ради від 02.11.2020 №9, з метою вивчення 

освітньої діяльності закладу та оцінювання її рівня у 2020-2021н.р.,- 

НАКАЗУЮ: 

1. Відповідальними особами з забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

освіти й оперативне керування процесом самооцінювання призначити Палій 

С.В. та Панасюк Г.Д.: 

- Палій С.В.- система управлінської діяльності;освітнє середовище. 

- Панасюк Г.Д.- система педагогічної діяльності;система оцінювання освітньої 

діяльності здобувачів освіти. 

2.З метою забезпечення вивчення та оцінювання системи за кожним із напрямів 

створити 4 робочі групи у складі: 

1)Система управлінської діяльності: 

-Палій С.В. 

-Какай М.М. 

-Скрипниченко Н.Я. 

 2)Освітнє середовище 

 -Палій С.В. 

 -Прокопчук Н.М. 

 -Глушан Л.В. 

3) Система педагогічної діяльності: 

-Панасюк Г.Д. 

-Тимощук В.І. 

-Ковальчук Ю.В. 

4) Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти: 

-Панасюк Г.Д. 

-Адамчук Л.М. 

-Онищук Т.І. 

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор гімназії         Палій С.В. 

 

 

 

 

 

 



НАКАЗ 

03.11.2020.                                   с. Миколаївка                                     № 

 

Про само оцінювання якості 

освітньої діяльності закладу 

На підставі ухвали педагогічної ради від 02.11.2020 №9, з метою 

функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості освіти,- 

НАКАЗУЮ: 

1.Визначити щорічне комплексне самооцінювання за напрямами: 

-система управлінської діяльності; 

-освітнє середовище; 

-система педагогічної діяльності; 

-система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти. 

2. Створеним робочим групам: 

2.1.Визначити методи збору інформації та інструменти для вивчення якості 

освітньої діяльності. 

2.2. Спланувати конкретну роботу з самооцінювання якості освітньої діяльності  

у 2020-2021н.р.робочої групи. 

3. Визначити такі терміни самооцінювання - навчальний рік. 

4. Залучати до процесу оцінювання освітньої діяльності батьків, представників 

учнівського самоврядування та представників сільської ради (головного 

спеціаліста, голову сільської ради). 

5. Методами збору інформації  ухвалити:опитування, спостереження та 

вивчення документації. 

6. Для узагальнення результатів вивчення освітньої діяльності гімназії обрати 

комбінований підхід. 

7. Отримані результати вивчення внутрішньої системи якості освітньої 

діяльності розглянути на засіданні педради у червні 2021 року та оприлюднити 

на щорічному звіті та на сайті закладу. 

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор гімназії         Палій С.В. 



 

 

 


