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Айрікян Г.І., завідувач  

НМЛ управлінської діяльності 

кафедри освітньої політики 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Вимоги сучасних освітніх стандартів спрямовані на якість освіти та 

включають якість результатів, якість процесів та якість умов. Освітній 

процес є основним компонентом освітнього закладу, а всі інші процеси є 

найважливішими умовами, що зазначають якість здійснення освітнього 

процесу та його результату. Управління якістю освіти відіграє 

системоутворюючу роль.  

Однією з функцій управління є контроль, а в школі – внутрішкільний 

контроль. Таким чином, у системі управління провідним стає управління 

процесами через управління умовами, а найважливішою умовою є 

результативний внутрішкільний контроль. Але контроль як перевірка на 

відповідність, на порівняння того, що є в наявності та того, що має бути, що 

проводиться у звичній формі, завжди викликає певне почуття напруги, 

тривоги та страху. Демократизація менеджменту змінює погляд на 

внутрішкільний контроль. 

Сьогодні у механізмі контролю і оцінки освіти поступово 

впроваджується технологія аудита, яка орієнована на освітній процес як на 

об’єкт  дослідження і постійного вдосконалення. Тому основною метою 

управління є ефективне та планомірне використання сил, засобів, часу та 

людських ресурсів для досягнення оптимального результату. Саме через це, 

внутрішкільний контроль є однією з постійних та найскладніших проблем у 

школі. Контроль на основі аудита допомагає вирішити цю проблему і 

розглядається як послуга адміністрації, що надається педагогам, як 

інструмент, за допомогою якого здійснюється визнання результатів їх праці, 

як канал контакту керівництва навчального закладу та вчителя, як умова, при 

якій вчитель сприймається як відповідальний працівник, і, нарешті, як 

стимул підвищення його професіоналізму і результатів педагогічної праці, 

що безумовно сприяє підвищенню якості освіти. 

Пропонуємо окремі матеріали керівникам освітніх закладів для 

проведення внутрішнього аудита та підготовки навчальних закладів до 

початку нового навчального року з урахування змін, які відбуваються в 

сучасній освіті. 
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Про реалізацію освітньої програми початкової загальної, основної та 

середньої загальної освіти із застосуванням онлайн-навчання і 

дистанційних освітніх технологій 

Справжні методичні рекомендації розроблені відповідно до Закону 

України «Про освіту» ( електронний ресурс https://zakon.rada.gov.ua/laws 

/show/2145-19 ), Закон України «Про повну загальну середню освіту» 

(електронний ресурс http://ru.osvita.ua/legislation/law/2232/ ), Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 року № 466 «Про 

затвердження Положення про дистанційне навчання» (електронний ресурс 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 ), Лист Міністерства освіти і 

науки України від 11.03.2020 №1/9-154 «Щодо виконання заходів у зв’язку 

запровадження карантину» (електронний ресурс https://mon.gov.ua/storage 

/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2 

020/03/11/1_9-154.pdf ), Лист Міністерства освіти і науки України від 

23.03.2020 №1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти під час карантину» (електронний ресурс 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-

zakladahzagalnoyi-serednoyi-osviti-pid-chas-karantinu ) з метою надання 

методичної допомоги керівникам і педагогічним колективам в реалізації 

освітньої програми початкової, основної та повної загальної середньої освіти 

із застосуванням онлайн-навчання і дистанційних освітніх технологій. 

Пропонуємо змоделювати нову освітнє середовище в навчальному 

закладі відповідно до змін, зумовлених режимом ізоляції в період карантину, 

що передбачає: 

1) розроблення та затвердження внутрішкільного локального акту 

(наказу, положення …) «Про організацію онлайн (дистанційного) 

навчання в 20 __ / 20__ н.р.», в якому визначається порядок надання 

навчально-методичної допомоги учням (індивідуальних 

консультацій), проведення поточного та підсумкового контролю за 

навчальними дисциплінами; 

2) складання розкладу занять на кожний навчальний день відповідно до 

робочого навчального плану з кожної навчальної дисципліни, 

передбачаючи диференціацію по класах і скорочення часу 

проведення уроку до 30 (20) хвилин (додаток 3); 

3) інформування учнів, їх батьків (законних представників) про 

реалізацію освітньої програми або їх частин із застосуванням 

дистанційних освітніх технологій, в тому числі ознайомлення з 

розкладом занять, графіком проведення поточного та підсумкового 

контролю з навчальних дисциплін, консультацій; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws
http://ru.osvita.ua/legislation/law/2232/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2%20020/03/11/1_9-154.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2%20020/03/11/1_9-154.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2%20020/03/11/1_9-154.pdf
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladahzagalnoyi-serednoyi-osviti-pid-chas-karantinu
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladahzagalnoyi-serednoyi-osviti-pid-chas-karantinu
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4) забезпечення обліку результатів освітнього процесу в електронній 

формі; 

5) внесення коригувань до робочих програми і (або) до робочих 

навчальних планів в частині вибору форм навчання (лекція, онлайн-

консультація), технічних засобів навчання; 

6) відповідно до технічних можливостей навчальний заклад організовує 

проведення навчальних занять, консультацій, вебінарів на шкільному 

порталі або іншій платформі з використанням різних електронних 

освітніх ресурсів (додатків); 

7) педагогічним працівникам рекомендується: 

 планувати свою педагогічну діяльність з урахуванням елементів 

системи дистанційного навчання, створювати найпростіші, потрібні, 

необхідні для учнів ресурси і завдання; 

 висловлювати своє ставлення до робіт учнів у вигляді тестових або 

аудіо-рецензій, усних онлайн-консультацій; 

8) керівнику чи уповноваженій посадовій особі (це може бути заступник 

директора чи інша відповідальна особа ) організувати щоденний 

моніторинг фактично присутніх в школі учнів із застосуванням 

електронного навчання, дистанційних освітніх технологій і тих, хто 

тимчасово не бере участі в освітньому процесі (через хворобу та ін.); 

9) передбачити при необхідності змішану(інтеграційну) форму 

навчання, наприклад очна і онлайн-навчання з використанням 

дистанційних освітніх технологій. 

 

Про підготовку закладів загальної середньої освіти до нового 

навчального року  

 

Методичні рекомендації з підготовки освітніх закладів до початку 

нового навчального року  розроблені на основі нормативно-правового 

законодавства в галузі освіти та безпечної організації освітнього середовища. 

Кожна школа повинна мати плани заходів з підготовки до початку 

нового навчального року, який включає: 

 аналіз результатів приймання та усунення порушень, виявлених під 

час оцінки готовності школи до попереднього навчального року; 

 плани заходів щодо створення безпечної освітнього середовища на 

початок навчального року (додаток 1); 
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 забезпечення доступності будівель і споруд школи для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; 

 здійснення заходів щодо безпечної експлуатації електроустановок, 

їх технічного стану; 

 забезпечення надійності схеми електропостачання, її відповідності 

категорії електроприймачів; 

 утримання енергоустановок у працездатному стані та їх безпечна 

експлуатація; 

 проведення своєчасного і якісного технічного обслуговування, 

ремонту, випробувань електроустановок та електрообладнання; 

 дотримання вимог до обслуговування персоналу і його підготовка; 

 дотримання вимог з охорони праці електротеплотехнологічного і 

електротехнічного персоналу; 

 забезпечення робочих місць обов'язковою документацією; 

 укомплектування засобами індивідуального захисту, пожежогасіння 

та інструментом; 

 перевірка організації та проведення заходів щодо захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій та цивільного захисту; 

 працездатність і забезпечення обслуговування систем 

автоматичного протипожежного захисту; 

 наявність і справність первинних засобів пожежогасіння; 

 стан шляхів евакуації та евакуаційних виходів; 

 розміщення наочної агітації з питань дотримання заходів безпеки та 

вміння діяти на випадок виникнення надзвичайних ситуацій; 

 виконання приписів органів державного нагляду (контролю). 

Додаток 1 

Приблизний план заходів з підготовки школи до початку навчального 

року 

№ з/п Заходи Виконавець Строки 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

Примітка 

Пожежна безпека 

1 Придбання (заміна)     
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первинних засобів 

пожежогасіння 

2 Установка автоматичної 

пожежної сигналізації та 

системи оповіщення при 

пожежі, а також їх технічне 

обслуговування 

    

3 Установка системи 

тривожної сигналізації 

    

4 Установка системи 

димовидалення 

    

5 Просочення 

вогнезахисними засобами 

дерев'яних конструкцій 

горищних приміщень 

    

6 Устаткування шляхів 

евакуації 

    

7 Монтаж і технічне 

обслуговування систем 

протипожежного 

водопостачання 

    

8 Устаткування аварійного 

освітлення будівель 

    

Санітарні, гігієнічні, медичні заходи 

9 Оснащення харчоблоків 

технологічним й  іншим 

устаткуванням 

    

10 Устаткування (ремонт) 

систем каналізації та 

водопостачання 

    

11 Устаткування (ремонт) 

систем опалення 

    

12 Устаткування (ремонт) 

систем електропостачання 

з дотриманням рівнів 

освітленості 

    

13 Організація гарячого 

харчування 

    

14 Обладнання медичного 

кабінету 

    

15 Проходження медичного 

огляду персоналом 

    

16 Устаткування навчальних 

кабінетів меблями, 

відповідно росто-віковим 

особливостям учнів 

    

17 Виконання заходів щодо 

забезпечення санітарного 

стану та утримання 

приміщень відповідно до 

встановлених вимог 

    

Антитерористична безпека 

18 Установка огорожі по 

периметру школи 

    

19 Установка систем 

відеоспостереження 

    

20 Установка тривожної     
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сигналізації 

21 Організація охорони     

22 Встановлення екстреного 

зв'язку з органами … (за 

згодою) 

    

Ремонтні роботи 

23 Проведення капітального 

ремонту 

    

24 Проведення поточного 

ремонту 

    

Виконання інших заходів 

25 Постачання шкільних 

автобусів 

    

26 Забезпечення навчально-

наочного обладнання 

    

27 Підключення до мережі 

інтернет 

    

28 Установка устаткування, 

що забезпечує доступність 

будівель і споруд для осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями здоров'я 

    

29 Розроблення 

організаційно-розпорядчих 

документів з пожежної 

безпеки (наказів про 

призначення посадових 

осіб, відповідальних за 

протипожежну безпеку, 

інструкцій про заходи 

пожежної безпеки, планів 

евакуації та ін.) 

    

30 Проведення занять з курсу 

ОБЖ, безпеки дорожнього 

руху 

    

31 Проведення занять з 

протипожежної безпеки 

    

 

Основні результати внутрішнього аудиту щодо готовності закладу до 

початку навчального року 

Можливі форми результату внутрішнього аудиту: 

 довідка; 

 інформація на педраді; 

 наказ. 

Під час проведення внутрішнього аудиту встановлено: 

1. Установчі документи ЗЗСО (відповідно до ст._ Цивільного кодексу 

України) в наявності і оформлені в установленому порядку. 

Статут (повне найменування ЗЗСО) № ___ від ____ _________ ______; 
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Свідоцтво про державну реєстрацію права на оперативне управління 

від ____ ___________ ______; № ___________, що підтверджує закріплення 

за школою власності засновника (на правах оперативного користування або 

передачі у власність ЗЗСО). 

Свідоцтво про державну реєстрацію права від __ ____ ___ № __ на 

користування земельною ділянкою, на якому розміщені ЗЗСО (за винятком 

будівель, орендованих організацією). 

Свідоцтво про акредитацію організації видано __ ____ ___, 

(найменування органу управління, що видав свідоцтво) __________________ 

Серія №, термін дії свідоцтва з ____ по ____. 

Ліцензія на право ведення освітньої діяльності встановленої форми та 

виданої __ _____ ___ серія ____ № __, реєстраційний номер __________ ___ 

__(найменування органу управління, що видав ліцензію)__  термін дії ліцензії - ________. 

2. Паспорт безпеки ЗЗСО від __ ____ ___ оформлений. 

Декларація пожежної безпеки ЗЗСО від __ ____ ___ оформлена. 

План підготовки освітньої організації до нового навчального року 

_(розроблений / не розроблений)_ і узгоджений встановленим порядком. 

3. Кількість будівель (об'єктів) ЗЗСО - __ одиниць, у тому числі 

гуртожитків - __ одиниць на __ місць. 

Якість і обсяги, проведені у 20__ році: 

а) капітальних ремонтів об'єктів – (усього), у тому числі (найменування 

об’єкта) виконані (найменування організації,що виконувала роботи);  акти 

приймання (оформлені/не оформлені), гарантійні зобов'язання (є в 

наявності/немає в наявності); 

б) поточних ремонтів на ___ об'єктах, в тому числі: (найменування 

об’єкта), виконані (найменування організації,що виконувала роботи); акт(и) 

приймання (оформлені/не оформлені), гарантійні зобов'язання (є в 

наявності/немає в наявності);); 

в) інших видів ремонту на __ об'єктах ЗЗСО: 
___(найменування об’єкта, вид ремонта)__; 

г) потреба в капітальному ремонті (реконструкції) у новому 

навчальному році (є в наявності/немає в наявності). 

Проведення робіт необхідно (при необхідності проведення указаних робіт 

перелічити іх кількість та основний перелік робіт). 

4. Контрольні нормативи і показники, викладені в додатку до ліцензії 
(дотримуються/не дотримуються): 

а) види освітньої діяльності та надання додаткових освітніх послуг: 

(найменування видів діяльності та додаткових послуг); 
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б) проектна допустима чисельність учнів - __ осіб; 

в) чисельність учнів на день прийняття (на 05.09.) - __ осіб, у тому 

числі - __ осіб із застосуванням дистанційних освітніх технологій; 

г) чисельність випускників 20 __ / 20__рр. __ осіб; з них вступили до 

ВНЗ __ осіб, професійної освітньої організації __ осіб, працюють __ 

осіб, не працюють __ осіб; 

д) кількість учнів, які підлягають навчанню у поточному році у 1 класі 

- __ осіб, у 10 класі - __ осіб; 

е) кількість класів з комплектування: всього класів - ___; кількість 

учнів - ___ осіб, з них учнів: 

 у 1 зміну - __ класів, __ навчається; 

 у 2 зміну - __ класів, __ навчається; 

ж) наявність освітніх програм (є в наявності/немає в наявності); 

з) наявність програм розвитку ЗЗСО: (є в наявності/немає в наявності); 

и) укомплектованість штатів ЗЗСО: 

 педагогічні працівники - ___ осіб, ___%; 

 науковців - ___ осіб, _%; 

 інженерно-технічні працівники - ___ осіб;  % 

 адміністративно-господарські працівники - ___ осіб,    %; 

 навчально-виховні працівники - ___ осіб,   %; 

 медичні і інші працівники, що здійснюють допоміжні функції -

___ осіб, %; 

к) наявність річного плану роботи на 20 __ / 20__ рік - (є в наявності/немає в 

наявності). 

5. Стан матеріально-технічної бази і оснащеності освітнього процесу 

оцінюється як (задовільно/незадовільно). 

Будинки й об'єкти ЗЗСО (обладнані/не обладнані) технічними засобами 

безбар'єрного середовища для пересування учнів з обмеженими 

можливостями здоров'я: 

а) наявність матеріально-технічної бази і оснащеності ЗЗСО (табл.1); 
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Таблиця 1 

Наявність матеріально-технологічної бази і оснащеності ЗЗСО 

№ 

з/

п 

Об’єкти 

матеріально -

технічної 

бази 

Необхідно Є в 

наявності 

% 

оснащеності 

Найменування 

документації з 

техніки безпеки 

Наявність актів 

дозволу на 

експлуатацію 

Наявніст

ь та стан 

меблів 

Оснащення 

засобами 

пожежогасіння 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кабінети 

початкови

х класів 

        

2 Кабінети 

іноземних 

мов 

        

3 Кабінет 

фізики 

        

4 …         
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б) наявність і характеристика об'єктів культурно-соціальної, 

спортивної та освітньої сфери: 

 фізкультурний зал - (є в наявності/немає в наявності), (пристосовані/не 

пристосовані), (типове/не типове) приміщення, вміщує  - __ осіб, стан - 

(задовільний /незадовільний)__; 

 тренажерний зал - _(є в наявності/немає в наявності), (пристосовані/не 

пристосовані), (типове/не типове) приміщення, вміщує - __ осіб, стан - 

(задовільний /незадовільний)__; 

 басейн - _(є в наявності/немає в наявності), (пристосовані/не пристосовані), 

(типове/не типове) приміщення, вміщує - __ осіб, стан - (задовільний 

/незадовільний)__ 

 актовий зал (музичний) - _(є в наявності/немає в наявності), 

(пристосовані/не пристосовані), (типове/не типове) приміщення, вміщує - __ осіб, 

стан - (задовільний /незадовільний)__ 

 музей - _(є в наявності/немає в наявності), (пристосовані/не пристосовані), 

(типове/не типове) приміщення, вміщує - __ осіб, стан - (задовільний 

/незадовільний)__; 

 навчальні майстерні - _(є в наявності/немає в наявності), (пристосовані/не 

пристосовані), (типове/не типове) приміщення, вміщує - __ осіб, стан - 

(задовільний /незадовільний)__; профіль майстерень, кількість одиниць кожного 

профілю (швейна - 1, стан - (задовільний /незадовільний), столярна -   , стан - 

(задовільний /незадовільний)__ та ін.,); 

 комп'ютерний клас - _(є в наявності/немає в наявності), (пристосовані/не 

пристосовані), (типове/не типове) приміщення, вміщує - __ осіб, стан - 

(задовільний /незадовільний)__; наявність документа, підтверджує дозвіл 

експлуатації комп’ютерного класу, коли і ким видано, номер документа; 

в) комп'ютерна техніка (забезпечена/не забезпечена, забезпечена не в повному 

обсязі), загальна кількість комп'ютерної техніки - ___ одиниць, з 

них підлягає списанню - ___ одиниць, планується до закупівлі в 

поточному навчальному році - ___ одиниць. 

Основні недоліки: _______________________________________; 

г) наявність і забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем – 

(є в наявності/немає в наявності), його стан (задовільний/незадовільний), акт-

дозвіл на використання спортивного обладнання в освітньому 

процесі від __ ____ ___ № ________,(найменування органу,що оформив акт-

дозвіл). 

Потреба спортивного обладнання (найменування оснащення, його 

кількість). 

Основні недоліки: _______________________________________. 

д) забезпеченість навчальними меблями – (задовільно / незадовільно).  
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Потреба в заміні меблів: 

 класні комплекти - _________; 

 дошка учнівська - _________; 

 книжкова шафа - _________; 

 і т.д. 

е) забезпечення побутовими меблями – (задовільно / незадовільно).  

Потреба в заміні меблів: 

 шафа для одягу - ______; 

 стільці офісні - _______; 

 ліжка - _______; 

 ...; 

ж) відомості про книжковий фонд: 

 кількість книг - ______; 

 фонд підручників - ______, %; 

 науково-педагогічна і методична література - _______. 

Основні недоліки: _______________________________________. 

Потреба в оновленні книжкового фонду (є в наявності/немає в 

наявності). 

6. Стан земельної ділянки (задовільний /незадовільний)_; загальна площа 

ділянки - ____ га; наявність спеціально обладнаних майданчиків для 

сміттєзбірників, їх технічний стан і відповідність санітарним вимогам - 

(є в наявності/немає в наявності). 

Основні недоліки: ______________________________________. 

Наявність спортивних споруд та майданчиків, їх технічний стан, 

відповідність санітарним вимогам і вимогам безпеки (є в наявності/немає в 

наявності, їх опис і відповідність вимогам безпеки). 

Вимоги технічної безпеки при проведенні занять на зазначених 

об'єктах (дотримуються/не дотримуються). 

Основні недоліки: _______________________________________. 

7. Медичне обслуговування в ЗЗСО: (організовано/не організовано). 

а) медичне забезпечення здійснюється (штатним/зовнішнім) медичним 

персоналом в кількості __ осіб, у тому числі (табл. 2): 

Таблиця 2 

Посада Профіль 

роботи 

Кількість 

ставок 

Характеристика 

роботи (штат, 

договір) 

Примітка 

1 2 3 4 5 

     



12 
 

Ліцензія на медичну діяльність (оформлена/не оформлена)  від __ ____ 

___ р № ______ реєстраційний номер ______; 

б) з метою медичного забезпечення учнів (педагогічних колективів, 

технічного персоналу) в школі обладнано: 

 медичний кабінет - (є в наявності/немає в наявності), (пристосовані/не 

пристосовані), (типове/не типове) приміщення, вміщує - __ осіб, стан - 

(задовільний /незадовільний)__; 

 логопедичний кабінет - (є в наявності/немає в наявності), (пристосовані/не 

пристосовані), (типове/не типове) приміщення, вміщує - __ осіб, стан - 

(задовільний /незадовільний)__; 

 кабінет психолога - (є в наявності/немає в наявності), (пристосовані/не 

пристосовані), (типове/не типове) приміщення, вміщує - __ осіб, стан - 

(задовільний /незадовільний)__; 

 стоматологічний кабінет - (є в наявності/немає в наявності), 

(пристосовані/не пристосовані), (типове/не типове) приміщення, вміщує - __ осіб, 

стан - (задовільний /незадовільний)__; 

 процедурний кабінет - (є в наявності/немає в наявності), (пристосовані/не 

пристосовані), (типове/не типове) приміщення, вміщує - __ осіб, стан - 

(задовільний /незадовільний); 

 … 

Потреба в медичному обладнанні (є в наявності/немає в наявності),при 

наявності потреби вказати перелік обладнання). 

Основні недоліки: ____________________________________ 

8. Харчування учнів : (організовано/не організовано): 

а) харчування організовано в (кількість змін) зміни в (кількість столових) 

столових на (кількість) посадочних місць. Буфет _(є в наявності/немає в 

наявності),. Якість естетичного оформлення залів прийому їжі (задовільно 

/незадовільно)__, гігієнічні умови перед прийомом їжі (дотримуються/не 

дотримуються); 

б) відсоток охоплення гарячим харчуванням становить __%, у тому 

числі дітей з малозабезпечених сімей в кількості __ осіб, що 

становить __% від їх загальної кількості; 

в) приготування їжі здійснюється (з продуктів, закуповуваних організацією, 

напівфабрикатів згідно укладеного договору та ін.; реквізити договору). 

Основні недоліки: ___________________________________. 

г) зберігання продуктів (організовано/не організовано), відповідно до 

санітарних норм (відповідають/не відповідають). 

Основні недоліки: __________________________________ 
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д) забезпеченість технологічним обладнанням – (достатнє/недостатнє; 

потрібне/не потрібне), його технічний стан (відповідність/не відповідність) 

нормативним вимогам, акти допуску до експлуатації (оформлені/не 

оформлені). 

Вимоги техніки безпеки під час роботи з використанням 

технологічного обладнання (дотримуються/не дотримуються). 

Основні недоліки: _______________________________; 

Потреба в закупівлі додаткового технологічного обладнання (є в 

наявності/немає в наявності; при необхідності вказати найменування і кількість);  

е) санітарна складова харчоблоку, підсобних приміщень, технічних 

цехів і дільниць (відповідає/не відповідає) санітарним нормам; 

ж) забезпеченість столовим посудом (достатнє/недостатнє); 

з) документація та інструкції, що забезпечують діяльність їдальні та її 

працівників (є в наявності/немає в наявності). 

Основні недоліки: _______________________________________; 

і) зразкове двотижневе меню, затверджене директором ЗЗСО(є в 

наявності/немає в наявності),  ; 

к) питний режим учнів (організований/не організований; вказати спосіб організації 

питного режиму). 

Основні недоліки: _______________________________________;. 

л) наявність договору про надання санітарно-епідеміологічних послуг 

(дератизація, дезінфекція) (є в наявності/немає в наявності; реквізити договору, №, 

дата, організація, що надає послуги). 

9. Норми освітленості навчальних класів, кабінетів співробітників і 

виробничих приміщень (ділянок) і ін. (відповідає/не відповідає) 

санітарно-гігієнічної вимогам до природного, штучного 

освітлення житлових і громадських будівель. 

Основні недоліки: ____________________________ . 

10. Транспортне забезпечення (організовано/не організовано) ; 

а) необхідність підвезення учнів до місць проведення занять - (є в 

наявності/немає в наявності); 

б) загальна кількість здобувачів освіти, які потребують 

підвезення до місць проведення занять - __ осіб, __% від 

загальної кількості учнів; 

в) забезпеченість школи транспортними засобами, у тому числі 

для перевезення здобувачів освіти (табл.3): 
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Таблиця 3 

№ 

з/п 

Найменування Марка 

транспорту 

Кількість Рік 

придбання 

Тотожні  

вимоги 

ГОСТу 

Технічний 

стан 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

г) наявність обладнаних місць стоянки (боксів), приміщень для 

обслуговування і ремонту автомобільної техніки  (є в 

наявності/немає в наявності),   відповідно до встановлених вимог 

(відповідає/не відповідає). 

Основні недоліки: ________________________________ . 

Потреба у заміні (додатковій закупівлі) - (є в наявності/немає в 

наявності), кількість - __ одиниць. 

11. Заходи щодо забезпечення охорони і антитерористичної 

захищеності школи (виконані/не виконані): 

а) охорона зазвичай здійснюється (вказати засіб охорони – сторож, 

позавідомча, приватна охоронна організація)   у складі __ співробітників. 

Щоденна охорона здійснюється співробітниками у складі __ осіб. 

Договори з надання охоронних послуг укладені: (найменування 

послуг, найменування організації, №, дата, ліцензія на здійснення послуг, № і дата 

договору); 

б) об'єкти школи системної охоронної сигналізації (оснащені/не 

оснащені). 

в) системами відеоспостереження і охоронного телебачення об'єкти 
(оснащені/не оснащені); 

г) прямий зв'язок з органами МВС організовано з використанням 
(вказати засіб зв’язку: кнопка екстреного виклику, телефон АТС, інше); 

д) територія школи огорожею (оснащена/не оснащена; забезпечує/ не 

забезпечує) несанкціонований доступ;. 

е) чергово-диспетчерська (чергова) служба (організована/не організована). 

Основні недоліки: ________________________________. 

12. Забезпечення пожежної безпеки школи (відповідає/не відповідає) 

нормативним вимогам: 

а) органами Державного пожежного нагляду в 20__ році приймання 

стану пожежної безпеки (проводилось/не проводилось; № і дата акта, 

найменування організації, що проводила приймання); 

Основні результати приймання _________ і приписи ___________. 

б) вимоги пожежної безпеки (виконані/не виконані); 
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в) системою пожежної сигналізації об'єкти школи (оснащені/не 

оснащені). У школі встановлено (тип/вид пожежної сигналізації), що 

забезпечує (опис заданого виду сповіщення про пожежу та(або) видачі команд 

на вимикання автоматичних установок пожежогасіння); 

г) пожежна сигналізація знаходиться у (справному/ не справному) стані; 

д) будинки й об’єкти школи системи протидимного захисту 

(оснащені/не оснащені). 

е) система передачі сповіщень про пожежу (забезпечує/ не забезпечує) 

автоматизовану передачу через канали зв’язку сповіщень про 

пожежу; 

ж) система протипожежного захисту та евакуації (забезпечує/ не 

забезпечує) захист людей і майна від впливу небезпечних факторів 

пожежі. Стан евакуаційних шляхів і виходів (забезпечує/не забезпечує) 

безперешкодну евакуацію учнів і персоналу в безпечні зони. 

Пожежні плани евакуації (розроблені/ не розроблені). Відповідальні за 

протипожежний стан приміщень (призначені/не призначені); 

з) приймання стану ізоляції електромереж та заземлення 

обладнання (проводилось/не проводилось). Висновок на підставі акта № 

___ від __ ____ ___, виданого (найменування організації, що проводила 

приймання; відповідає/не відповідає) нормам. 

и) проведення інструктажів і занять з пожежної безпеки, а також 

щоквартальних тренувань по діям при пожежі (організована/не 

організована). 

В ході аудиту (виявлено/не виявлено) порушення вимог пожежної 

безпеки:______________________________________________________. 

13. Заходи з підготовки до опалювального сезону в школі (проведені/не 

проведені; у повному/ не повному обсязі). 

Опалення приміщень і об'єктів школи здійснюються (вказати 

опалювальний характер системи – теплоцентраль, котельня, пічне; задовільне/не 

задовільне). 

Опресовування опалювальної системи (проведена/не проведена; дата,№ 

документа, що свідчить про проведення опресовування). 

Забезпеченість паливом становить __% від річної потреби. 

Потреба в додатковому забезпеченні становить __%. Зберігання – 
(організовано/ не організовано). 

14. Режим повітрообміну в приміщеннях і об'єктах школи (зберігається/ не 

зберігається). Обмін повітря здійснюється за рахунок (вказати тип вентиляції: 

приточна, натуральна та інші). 
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Стан системи вентиляції (забезпечує/ не забезпечує) дотримання 

встановлених норм повітрообміну. 

15. Водопостачання школи здійснюється __________________. 

16. Газопостачання ____________________________. 

17. Каналізація ________________________. 

 

Висновок за результатами внутрішкільного аудиту 

Школа (повна назва) до нового 20 __ / 20__  року (готова / не готова / 

частково). Основні зауваження і пропозиції комісії за результатами 

внутрішкільного аудиту: 

1. В ході аудиту виявлено порушення, недоробки, що впливають на 

забезпечення якості освітнього процесу та безпеку освітнього 

середовища: (порушення, що виявлені за основними напрямами аудиту). 

2. У зв’язку  з порушеннями, виявленими під час проведення аудиту 

готовності школи до нового навчального року, комісія 

рекомендує: 

 директору школи терміном до __ ____ ___ розробити 

детальний план усунення всіх виявлених недоліків і (узгодити 

його); 

 у період з __ ____ ___ по __ ____ ___ організувати роботу 

щодо усунення виявлених порушень; 

 до __ ____ ___ - надати педагогічному колективу звіт про 

вжиті заходи щодо усунення виявлених порушень для 

прийняття рішень. 

Голова комісії   _________            ________________________ 

                     (підпис)                    (ПІБ)  

            

  

Секретар комісії    ___________    _____________________________________ 

                     (підпис)                    (ПІБ)  

  

 

Члени комісії   ________    ________________________ 

                     (підпис)                    (ПІБ)   

           _____________    ______________________________________ 

                     (підпис)                    (ПІБ)  

Примітка: зміст питань аудиту може уточнюватися з 

урахуванням місцевих умов  і характеру діяльності освітнього закладу.  

 


