
СТОРОЖНИЦЬКИЙ   ЛІЦЕЙ   ХОЛМКІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ   

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ   ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул.Ужанська, 2, с.Сторожниця, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89421, 

тел.дир. 732393; заст. 732431, storoznicka-zos@meta.ua 

 

Н  А  К  А  З 

 

29.09.2021 р.   № 187 

 

Про проведення щорічного самооцінювання  

якості освіти в 2021-2022 навчальному році 

 

         Відповідно до  Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), 

Концепції «Нова українська школа»,  наказу МОН  України «Про затвердження методичних 

рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО» 

від 30.11.2020 №1480, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в 

Сторожницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів», з метою розбудови внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості освіти в закладі, постійного підвищення якості освітньої 

діяльності, використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах 

освітнього процесу 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести самооцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти за напрямом 

«Система оцінювання освітньої діяльності учнів» 

(з  жовтня 2021 року по травень 2022 року) 

2. Призначити заступника директора з навчально-виховної роботи Василишину О.С. 

відповідальною особою із забезпечення якості, забезпечення оперативного керування 

процесом вивчення. 

3. Створити робочу  групу, яка  забезпечуватиме самооцінювання якості освіти за 

напрямом «Система оцінювання освітньої діяльності учнів», у складі: 

Комоній Л.І., директор ліцею – керівник групи, 

Василишина О.С., ЗДНВР – заступник керівника групи, 

Юрчук В.Т., голова МО вчителів початкових класів,  

Дацюк О.В., голова ЦПО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, 

Казик Т.Ф., голова ЦПО вчителів природничо-математичного циклу, 

Белан Г.І., голова ЦПО вчителів художньо-естетичного циклу, 

Терещук М.Т., голова МО класних керівників, 

Куприч Л.М., психолог, 

Сливка Б.М., голова ради ліцею.  

4. Затвердити план заходів із запровадження внутрішньої системи забезпечення за 

напрямком «Система оцінювання освітньої діяльності учнів» на 2021-2022 навчальний 

рік (додається). 

5. Узагальнені результати даного  щорічного самооцінювання якості освітньої діяльності  

закладу в 2021-2022 навчальному році заслухати на засіданні педагогічної ради, 

обговорити рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення діяльності закладу.   

 (червень 2022р.)  

mailto:storoznicka-zos@meta.ua


6. Оприлюднити звіт про результати самооцінювання на сайті закладу. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею      Л.Комоній 

Василишина О.    

   

 

 

 

Додаток 

до наказу  № 187 

від 29.09. 2021р. 

 

 

ПЛАН  

заходів із запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти  

за напрямом  «Система оцінювання освітньої діяльності учнів»  

 

№ 

з/п 
Назва Термін Відповідальний 

1.  Провести засідання робочої групи з питань 

обговорення та вивчення оцінювання результатів 

навчання здобувачів освіти (рекомендації 

Державної служби якості освіти з питань 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти) 

Жовтень 

2021 р. 

ЗДНВР  

2.  Опрацювати на засіданнях МО/ЦПО критерії 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти 

Листопад 

2021 р. 

Голови МО/ЦПО 

3.  Провести анкетування серед учнів та вчителів з 

питань ознайомлення з критеріями, правилами та 

процедурою оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

Грудень 

2021 р. 

ЗДНВР  

4.  Провести обговорення питання вдосконалення 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

на методичних об’єднаннях учителів-предметни-

ків  

Січень-

лютий  

2022 р. 

Голови шкільних 

МО та ЦПО 

5.  Проводити групові консультації вчителів з питань 

формувального оцінювання 

Січень – 

березень 

2022р. 

ЗДНВР 

6.  Організувати проведення «круглого столу» 

«Розвиток навичок самооцінювання та 

взаємооцінювання навчальної діяльності дитини» 

Січень 

2022р. 

ЗДНВР, голови МО/ 

ЦПО 



7.  Розробити та провести анкетування з учителями 

«Моє ставлення до формувального оцінювання» 

Лютий 

2022 р. 

ЗДНВР, голови МО/ 

ЦПО 

8.  Оприлюднити на сайті закладу методичні 

рекомендації для педагогів щодо впровадження 

формувального оцінювання здобувачів освіти 

Березень  

2022р. 

Голова МО вчителів 

початкових класів 

9.  Опрацювати та підготувати пропозиції щодо 

вдосконалення та впровадження системи 

формувального оцінювання в закладі 

Квітень  

2022 р. 

ЗДНВР, голови  МО/ 

ЦПО 

10.  Здійснити моніторинг звернень здобувачів освіти 

та батьків щодо об’єктивності оцінювання 

навчальних  досягнень учнів 

Квітень 

2022р. 

Адміністрація 

закладу 

11.  Узагальнити результати самооцінювання та 

визначити рівень освітньої діяльності закладу 

освіти з даного напрямку 

Травень 

2022р. 

Члени робочої групи 

 

ЗДНВР     О.С.Василишина 

 


