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ВИСНОВОК 
№4/6 від 17.04.2013 

ЩОДО АТЕСТАЩЇ 
ОГУЛЬЦШСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІН СТУПЕНІВ 

ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Регіональна експертна рада з атестації навчальних закладів, проаналізувавши протокол 
самоаналізу, протоколи атестаційної експертизи та акт атестаційної експертизи, висновки обласної 
експертної комісії про організацію та проведення атестації навчального закладу, зробила такі 
висновки: 
1. Атестаційна експертиза навчального закладу була проведена відповідно до нормативних 

вимог: наказу Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 «Про затвердження 
порядку державної атестації 'загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних 
закладів». Програми державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних 
навчальних закладів у Харківській області. 

2. Самоаналіз, атестаційна експертиза в навчальному закладі відбулися без порушень термінів, 
встановлених перспективним графіком державної атестації навчальних закладів Харківської 
області та м. Харкова у 2009-2019 роках, який затверджено наказом Головного управління 
освіти і науки Харківської облдержадміністрації від 13.01.2009 № 3. 

3. Пакет документів, поданий до регіональної експертної ради, за повнотою та обсягом відповідає 
нормативнилі вимогам, але за результатами атестаційної експертизи було виявлено: 

• за підсумками написання контрольних випробувань встановлено, що відсоток учнів, які 
виконали контрольну роботу на високому та достатньому рівні 

>• з хімії (8 клас) становить 0%, 
> з геометрії {8 клас) стаяошть 0%, - ; 
> з української мови (9 клас) становить 0%, 
> з фізики (І] клас) становить І&, 67%, • 

такі показники відповідають низькому рівню. 

4. За протоколами 1-2 «Матеріально-технічна та навчально-методична база навчального закладу» 
та 4-1 «Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та педпрацівників закладу» 
атестаційну експертизу проведено: 
•керівником служби охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки життєдіяльності, 
методистами РМК ВО, начальником Нововодолазького міськрайонного управління 
Головного управління Держсанепідемслуо/сби у Харківській області (1-2); 

•заступником начальника відділу освіти, спеціалістом, методистом та соціальним педагогом 
РМК, керівником служби охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки життєдіяльності, 
начальником Нововодолазького міськрайонного управління Головного управління 
Держсанепідемслужби у Харківській області (4-ї), 

5. За напрямками експертизи була здійснена оцінка реального стану рівня освітньої діяльності 
навчального закладу і результативності навчально-виховного -процесу: 

Організація • Кадрова політика • Протокол 1.1 74 — достатній 

І навчально- • Матеріально-технічна та навчально- • Протокол 1.2 73 - достатній 
виховного методична база • Протокол 1.3 . 8 - достатній 



процесу • Фінансове забезпечення діяльності 
закладу 

К| =10,15 - достатній 

I I 

Ефективність 
навчально-
виховного 
процесу 

• Рівень навчальних досягнень учнів 

• Результати виховної роботи 

• Протокол 2.1 

• Протокол 2.2 

61 - високий 

40 - високий 
I I 

Ефективність 
навчально-
виховного 
процесу 

• Рівень навчальних досягнень учнів 

• Результати виховної роботи 

Кг =13,32 - високий 

III 
Управління 
навчальним 
закладом 

• Якість планування та контролю 

" Суспільний рейтинг навчального 
закладу 

• Протокол 3.1 

• Протокол 3.2 

79 - достатній 

22 - високий 
III 

Управління 
навчальним 
закладом 

• Якість планування та контролю 

" Суспільний рейтинг навчального 
закладу 

Кз =13,12 - достатній 

IV 

Соціальний 
захист, збере
ження та 
зміцнення 
здоров'я учнів 
та працівників 
закладу 

• Соціальний захист, збереження та 
зміцнення здоров'я учнів та 
працівників закладу 

• Протокол 4.1 95 - достатній 

IV 

Соціальний 
захист, збере
ження та 
зміцнення 
здоров'я учнів 
та працівників 
закладу 

• Соціальний захист, збереження та 
зміцнення здоров'я учнів та 
працівників закладу 

К4 =11,88 - достатній 

6. Загальний рівень, за яким здійснюється освітня діяльність, становить Кзаг.=48,46 (достатній). 

Загальний висновок: Огульцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
^ Валківської районної ради 

Харківської області 
визнається атестованою. 

Голова ;і 
регіональної експертної ради 
з ліцензування та атестації 
навчальних закладів 

Відповідальний секретар 
секції з питань дошкільної, 
позашкільної та загальної середньої освіти 
регіональної експертної ради 
з ліцензування та атестації 
навчальних закладів 

Р.В. Шаповал 

О.Є. Кононенко 


