
 

 

 
 

БЕРЕЖАНСЬКИЙ     ЛІЦЕЙ 
 

Н  А  К  А  З 

      “27” травня 2021 р.                                               №112 
 

Про проведення комплексного 

самооцінювання освітніх та управлінських 

процесів у Бережанському ліцеї 
 

       На виконання частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», 

пункту 4 статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 30.11.2020 № 1480 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти», з 

метою аналізу стану сформованості та функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти, удосконалення та розвитку освітнього середовища 

закладу, підвищення ефективності та результативності освітніх та 

управлінських процесів  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у період з 01.10.2021 по 20.12.2021 комплексне самооцінювання 

освітніх та управлінських процесів  у Бережанському ліцеї. 

2. Для підготовки та проведення самооцінювання освітніх та управлінських 

процесів у закладі створити робочу групу у такому складі: 

Януш Г.Я. – заступник директора з навчально-виховної роботи, голова робочої 

групи. 

Члени робочої групи: 

Біланчин М.В. - заступник директора з виховної роботи; 

Оберський Я.В. - заступник директора з адміністративно-господарської роботи; 

Юзефик С.М. - соціальний педагог; 

Струтинський Михайло - голова учнівського самоврядування; 

Гичка О.В., медична сестра (за згодою); 

Козловська З.І. – медична сестра з дієтичного харчування;  

Гаврилів З.П. – інженер з техніки безпеки, відповідальний за техніку безпеки і 

охорону праці; 

Яценко Д.С. – завідувач сектора роботи з експертами управління ДСЯО у 

Тернопільській області (за згодою); 

Керівники шкільних методоб’єднань: Байко Г.П., Гайдук М.І., Височанська 

Л.А., Макар Ж.М., Гурська О.М.  

3. Затвердити Програму проведення комплексного самооцінювання освітньої 

та управлінської діяльності у закладі (додаток). 

4. Для організації та проведення самооцінювання робочій групі: 

4.1. скласти Програму проведення самооцінювання освітніх та управлінських 

процесів за напрямками діяльності, визначеними пунктом 1 наказу, в якій 

передбачити наступні етапи:  



 

 

4.1.1. збір та аналіз інформації, отриманої за допомогою під час спостереження, 

опитування та вивчення документації; 

4.1.2. узагальнення результатів самооцінювання освітніх і управлінських 

процесів закладу освіти; 

4.1.3. обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання освітніх і 

управлінських процесів закладу освіти; 

4.2. самооцінювання освітніх та управлінських процесів провести відповідно 

до напрямів, вимог/правил, критеріїв, індикаторів що використовуються 

під час проведення інституційного аудиту закладу загальної середньої 

освіти відповідно Порядку проведення інституційного аудиту закладів 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 09 січня 2019 року № 17 «Про затвердження Порядку 

проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 року за 

№ 250/33221 (із змінами); 

4.3. збір та аналіз інформації під час проведення самооцінювання освітніх та 

управлінських процесів провести використовуючи методи збору 

інформації, інструменти та джерела отримання інформації, рекомендовані 

«Абеткою для директора»; 

4.4. оцінювання освітніх та управлінських процесів здійснювати за 

орієнтовними рівнями оцінювання якості освітньої діяльності та 

ефективності внутрішньої системи, що міститься у додатку 2 до 

Методики оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу 

загальної середньої освіти під час інституційного аудиту, затвердженої 

наказом Державної служби якості освіти України від 09 січня 2020 року 

№ 01-11/1 (в редакції наказу від 27 серпня 2020 року № 01-11/42). 

5. Голові робочої групи Януш Г.Я.: 

5.1. до 30 травня 2021 року подати на затвердження директору ліцею                 

Старку М.В. Програму проведення комплексного самооцінювання 

освітніх та управлінських процесів; 

5.2. до 25 грудня узагальнити результати проведення самооцінювання та 

визначити рівень якості функціонування системи освітніх та 

управлінських процесів у закладі освіти. 

6. Педагогічному колективу та працівникам закладу сприяти діяльності 

робочої групи. 

7. Результати самооцінювання закладу освіти розглянути на засіданні 

педагогічної ради та прийняти рішення щодо удосконалення та розвитку 

освітнього середовища, підвищення ефективності та результативності 

управлінських і освітніх процесів у закладі освіти. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Директор ліцею                                                                 Михайло СТАРКО 
 

Януш Г.Я. 

 


