
 

 ВАТУТІНСЬКА МІСЬКА  РАДА  

В І Д Д І Л    О С В І Т И 

 

НАКАЗ 

м. Ватутіне 

 

12.01.2016                                                                                             № 21 

 

Про підсумки атестаційної експертизи 

Ватутінської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 2  ім. М.Ф. Ватутіна 

Ватутінської міської ради Черкаської  області  

 

 Відповідно до пункту 3 статті 40 Закону України «Про загальну середню 

освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки України від 30.01.2015 №67, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 14.02.2015 за №173/26618, на виконання Перспективного плану 

проведення атестаційної експертизи навчальних закладів м. Ватутіне на 2014-

2023 роки, затвердженого наказом відділу освіти від 22.04.2014  № 179 «Про 

державну  атестацію навчальних закладів», наказу відділу освіти від 13.11.2015 

№ 401 «Про проведення атестаційної експертизи Ватутінської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2  ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської 

міської ради Черкаської  області» та з метою об'єктивної оцінки реалізації 

навчальним закладом державної політики в галузі освітиу період з період з 14 

грудня 2015 року по31 грудня 2015 року проведено державну атестацію  

Ватутінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 2  ім. М.Ф. Ватутіна 

Ватутінської міської ради Черкаської  області (далі Ватутінська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2). 



Атестаційну експертизу проводила комісія у складі 15 осіб (з них 4 - 

представники громадськості), які забезпечили експертну перевірку всіх 

напрямів діяльності загальноосвітнього навчального закладу згідно з робочою 

програмою, підготували аргументований висновок результатів атестаційної 

експертизи та рекомендації щодо підвищення якості надання освітніх послуг 

(додаються). 

Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив школи 

забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог 

чинного законодавства, завдань, визначених Національною доктриною 

розвитку освіти. 

Ватутінська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 здійснює організаційно - практичні 

заходи щодо виконання вимог статті 35 Закону України «Про освіту», статті 53 

Конституції України, статтях 2, 3 Закону України «Про загальну середню 

освіту».   

У навчальному закладі визначена українська мова навчання, дотримується 

єдиний мовний режим. Введено філологічний напрям (профіль української 

філології) у старшій школі. Інтер'єр школи оформлено з використанням 

державної символіки. Стендів та іншої наочності, оформлених іншою, крім 

державної мови, не виявлено. 

Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність 

загальноосвітньої школи, відповідають заявленому типу і статусу навчального 

закладу.  

        Заслуговує на увагу робота адміністрації школи та педагогічного 

колективу з питань впровадження інноваційних технологій навчання, 

проведення Панорами творчих уроків, організації психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу в закладі, створення ефективної системи 

забезпечення індивідуального підходу до особистості учня та розвитку 

потенціальних можливостей учасників навчально-виховного процесу, якісної 

організації виховної роботи з волонтерами в напрямку національно-

патріотичного виховання. 

       Виходячи із вищевказаного  

 



НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати Ватутінську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 2  ім.  

М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської  області атестованою.      

2. Підтвердити право Ватутінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№2 ім. М.Ф.Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської  області на надання 

початкової, базової, повної загальної середньої освіти з видачею документів 

про відповідний рівень освіти. 

3. Завідувачу методичним кабінетом (Жовновата Н.Я.): 

3.1. Взяти на контроль виконання рекомендацій експертної комісії за 

наслідками атестаційної експертизи. 

        3.2. 13.01.2016 оприлюднити результати атестації Ватутінської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. М.Ф. Ватутіна на сайті відділу 

освіти Ватутінської міської ради. 

4. Директору Ватутінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. 

М.Ф.Ватутіна (Залізна Т.І.) : 

       4.1. Забезпечити виконання рекомендацій експертної комісії за наслідками  

атестаційної експертизи. 

       4.2. Результати  атестаційної експертизи навчального закладу з напрямів 

роботи та проведених експертною комісією контрольних зрізів знань з окремих 

предметів проаналізувати на засіданні педагогічної ради. 

Лютий 2016 року. 

      4.3. 14.01.2016 оприлюднити результати атестації Ватутінської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. М.Ф. Ватутіна через засоби 

масової інформації та на сайті навчального закладу.  

       4.4.  До 30.06.2016 року інформувати відділ освіти про проведену роботу. 

       5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти                    Л.П. Точинюк 

 

З наказом ознайомлені :                                                                  Жовновата Н.Я. 

                                                                                                   Залізна Т.І. 


