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Про провеdеннл комплексноzо самооцitttовання
есРекmuвносmi Qryнкцiонування внуmрiшньо'i
сuсmемu забезпечення якосmi освimu у 2022-2023
навчальному роцi

Вiдповiдно до абзацу другого частини лругоТ cTaTTi 42 Закону УкраТни <ПРО ПОВНУ

загальну середню ocBiTy>, пункту 8 Положення про MiHicTepcTBo освiти i науки УкраТни,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд lб жовтня 2014 poKyNs 630,
наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 30.|02020 Jф 1480 кПро затверДжеННЯ
Методичних рекомендацiй з питань формування внутрiшньоТ системи забезпеченНЯ ЯКОСТi

освiти у закладах загальноТ середньоТ освiти>, <Положення про внугрiшНЮ СИСТеМУ

забезпечення якостi освiти у лiцеТ <Галицький), з метою забезпечення формУвання
внутрiшньоТ системи забезпечення якостi освiти в лiцеТ,

НАКАЗУК):

l. Провести комплексне самооцiнювання ефективностi функцiонування внутрiшньОТ
системи забезпечення якостi освiти за чотирма напрямами ocBiTHboi дiЯЛЬНОСТi
лiцею:
- ocBiTHc середовище, управлiнськi процеси лiцею

TepMiH вuконання: do 30 сiчня 2023 року
-педагогiчна дiяльнiсть педагогiчних працiвникiв лiцею, система оцiНЮВаННЯ

здобувачiв освiти.
Терл,tiн вuконання: do 30 червня 2023 року

2. Ознайомити ycix учасникiв освiтнього процесу iз стратегiею забезпечення яКОСТi

освiти в лiцеТ та процедурами ii,втiлення.

з. створити 4 динамiчнi групи ,':о_"у^:,:,":::::::rу"::':r#i:ж:,О;:"!:,*;^батькiв
длЯ проведеннЯ самооцiнювання ефективностi функцiонування внутрiшньоТ

системи забезпечення якостi освiти (fоdаmОк 1)

Терл,tiн вuконання: dо 15 вересня 2022року
4. Органiзувати роботу динамiчних груп згiдно плану роботи (!оdаmОК 2).

5. Узагальнити результати роботи динамiчних груп у формi описових та кiлькiсних
показникiв та укласти звiт з подальшим обговорення на засiданнi педагогiчнот

ради у сlчнl та червjl
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6. Контроль за залишаю за собою.

Оксана ЦУРА



lоdаmок l
dcl t-tаказу М 01-0S//eJ
Bid 01.09.2022

Щинамiчнi групи у склалi педагогiчних прачiвникiв, учнiв, та батькiв д.ltя

проведення самооцiнювання ефективностi функцiонування внутрiшньоТ системtl
забезпечення якостi освiти

Група 1

Сuсmема оцiнювання
зdобувачiв освimu

Лiцею

Група 2
пеdаеоziчна
diяльнiсmь

пеdаzоziчнuх
працiвнuкiв Лiцею

Група 3
OcBimHc

сереdовutце Лiцею
Група 4

Управ,пittськi

процесu Лiцеtопочаmкова ланка/
Сmаршtа ланка

Голова
KoMicii

Попова о.В. Вербинська О.С. Позняк А.Г. Цура О,С

Члени
KoMicii
Учнi

Батьки

Стефура О.В.
Борак I.П.

Захарова О.В.
Повержук Р.Р.
Близнак Н,Ф. 9-А
.Щубас С. 8-А
Перейма С 10-А
Бродик Р. 10-А

Сайкевич К.А.
Carro I.K.
Кравець I.T.

Суханчак Х.А.
Паска М. 8-Б
Вежанська С.Ю. з-А
OxpiH Я.9-А
Перегула К, 9-А

Тарасова О.В,
Халус Ю.
Бубняк В,Л,
Синишин Л.Л,
Бiгун Л,З. 10-А.
Булавчак Х.О.2-Б
{рабiк А. 9-А
Близнак М. 9-А

Попова о.В,
Позняк А.Г.
Вербинська О.С.
Гончарук LC.
Майорчак Л.L
Паврозник Л.
I'ролзiшька О,С.
Когут С. 7-А
Савич В.-11-А

Ycix 9 осiб 9 осiб 9 осiб l() осiб



dо наказу JYb

План роботи дипамiчrIих груп

lоdаmок 2

0 l -08/loyB id 0 1 . 09. 2 0 2 2

Ng з/п Еmапu Змiсm робоmu Терл,tiн Форма робоmu

1 Пiдготовчий Створення динамiчних груп До9
вересня
2022р,

Ознайомлення з нормативною базою,
Положенням, методичними

рекомендацiями щодо ефективностi

функцiонування внутрiшньоi системи
забезпечення якостi освiти:

укладання анкет, критерiТв,

питань для iнтерв'ю,

дорожнiх карт для спостереження

До 13

жовтня
2022р.

Круглi MiHi

столи,
консультацiI,

дискус-групи

2 Робота динамiчних
груп

Вивчення стану забезпечення

функцiонування внутрiшньоi системи
забезпечення якостi освiти у 4-ох

напрямках:
ocBiTHc середовище, система

оцiнювання здобувачiв освiти;
педагогiчна дiяльнiсть педагогiчних

працiвникiв Лiцею, управлiнськi
процеси лiцею

Збiр описовоi та кiлькiсноI iнформацii

До 30

грудня
2022р,

До 30

червня
202Зр,

Эпостереження,
опитування,

iнтерв'ю,
анкетування,
вiдвiдування

ypoKiB,

проведення

монiторингiв,
бесiди

J узагальнення

результатiв

Робота в групах. Створення дiаграм,
графiкiв, гiстограм.

Укладання детального аналiзу роботи
групи

30 грулня
2022р. -

11 сiчrrя

202Зр.
16 червня

202Зр
З0 червня

202Зр

Робота в групах

4 Представлення

результатiв
проведення

комплексного
самооцiнювання

ефективностi

функцiонування
внутрiшньоi системи
забезпечення якостi
освiти за чотирма

напрямами ocBiTHboi

дiяльностi лiцею

Проведення засiдання педагогiчноТ

ради за результатами комплексного
самооцiнювання ефективностi

функцiонування внутрiшньоi системи
забезпечення якостi освiти за чотирма

напрямами ocBiTHboT дiяльностi Лiцею;
висвiтлення результатiв на сайтi лiцею,

на звiтi адмiнiстрацiТ перед
громадськiстю

сiчень
червень

серпнь
202Зр.

Засiдання
педагогiчноi

ради. Звiт
перед

громадськiстю


