
ВИСНОВОК  

про якість освітньої діяльності закладу освіти,   

за результатами проведення самооцінювання  

Початкова школа «Один, два, три» Львівської міської ради   
  

Загальна характеристика закладу освіти  
Початкова школа «Один, два, три» Львівської міської ради з дошкільним 

підрозділом  (далі – школа, заклад, ЗО),  як заклад освіти зареєстрований у реєстрі 

юридичних осіб 11.02.2000 р.  

Загальна кількість здобувачів освіти – 323, з них 123 учнів і 200 дітей 

дошкільного віку. Кількість педагогічних працівників – 32. В закладі 

функціонують 4 класи, з них – 1 інклюзивний, та 9 груп дошкільного підрозділу, 

з низ 3 групи інклюзивні. В 4 класі навчається 1 дитина з особливими освітніми 

потребами (ООП) та 5 дітей з ООП в дошкільному підрозділі. 

  

Джерела інформації для формування висновків:  
1. Інтерв’ю з керівником.  

2. Інтерв’ю з вихователем-методистом.  

3. Інтерв’ю із практичним психологом/соціальним педагогом.  

4. Спостереження за освітнім середовищем.  

5. Опитування учнів (кількість респондентів: 27).  

6. Анкетування педагогічних працівників (кількість респондентів: 

21).  

7. Анкетування батьків (кількість респондентів: 45).  

8. Вивчення документації (для оцінювання).  

  

За результатами самооцінювання освітніх і управлінських процесів 

визначено:   

За напрямом 1: Освітнє середовище закладу освіти  

Вимога/правило  Опис досягнень закладу освіти і потреб у вдосконаленні 

освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти та рівні оцінювання за вимогами  

1.1. 

Забезпечення 

здорових, 

безпечних і 

комфортних 

умов навчання 

та  

праці  

Заклад має чітко визначену огороджену територію. Покриття 

території бетонне, дитячих майданчиків трав’яне, площадка 

перед входом замощена бруківкою. Територія та приміщення 

чисті, охайні.  

Зі слів керівника закладу під час інтерв’ю з’ясовано, що огляд 

території щодо її безпечності здійснюється щоденно завгоспом, 

щоденно помічниками вихователів, щотижнево – ним особисто, 

перед початком навчального року обстеження відбувається 

комісією.  

Територія освітлюється у вечірній та нічний час, не доступна 

для несанкціонованого заїзду транспорту.    



 Заклад освіти має два входи в приміщення. У приміщення ЗО 

обмежено доступ сторонніх осіб, при вході до закладу працює 

охоронник та черговий працівник. На вході зі сходами наявні 

поручні.   

У дворі розміщено спортивний майданчик, який знаходиться в 

стані капітального ремонту. Також наявні 10 майданчиків для 

прогулянок здобувачів освіти, 5 з них мають тіньові навіси.  

Навчальні кабінети початкової школи непрохідні. Класні 

кімнати та групові приміщення розташовані  на першому та 

другому поверсі.  

Повітряний режим навчальних приміщень відповідає 

санітарним вимогам, здійснюється щоденний моніторинг 

дотримання Санітарного регламенту, у всіх приміщеннях 

забезпечено належне освітлення, проведено заміну ламп 

розжарювання на LED – лампи. Систематично здійснюється 

вологе прибирання усіх площ закладу. В закладі освіти 

дотримується режим прибирання, режим провітрювання 

приміщень, формування культурно-гігієнічних навичок у 

здобувачів освіти.  

Санітарні вузли для здобувачів освіти облаштовано в кожному 

класі та в усіх групах, розділені для хлопчиків та дівчаток. Також 

санітарні вузли облаштовано для працівників на першому та 

другому поверхах. Утримуються в належному стані. Санітарні 

вузли забезпечені необхідними засобами особистої гігієни 

відповідно до санітарних вимог(є рукомийники, рідке мило, 

туалетний папір). Встановлено перегородки, кабінки 

зачиняються, кабінки в дошкільному підрозділі не зачиняються, 

проте немає спеціально обладнаної кабінки для використання її 

особами з інвалідністю.  

У ЗО питний режим забезпечується в індивідуальному 

порядку, у всіх приміщеннях наявні кулери та наявна кип’ячена 

вода на харчоблоці.  

Усі приміщення ЗО використовуються раціонально. Класи 

комплектуються рівномірно, з урахуванням площ приміщень.  

Педагогічні працівники забезпечені робочими місцями в 

методичному кабінеті та у навчальних кабінетах (94% опитаних 

педагогів підтвердили, що цілком чи переважно задоволені 

освітнім середовищем та умовами праці). Для здобувачів освіти 

облаштовані ігрові зони в кожному класі,  місця відпочинку 

облаштовано м’якими кріслами, диванчиками,  пуфами. 

Розміщено інформаційні стенди щодо запобіганню булінгу, 

правила поведінки, тематичні куточки різного характеру.  

ЗО забезпечений обладнанням, необхідними для реалізації 

освітньої програми, забезпечення освітнього процесу 

навчальними кабінетами. Наявні кабінети: іноземної мови (1), 



інформатики (1), вчителів-логопедів (2), практичного психолога 

(1), методичний кабінет (1), медичний кабінет (1), спортивний 

зал (1),  актовий зал (1).  

На основі спостереження за освітнім середовищем та під час 

інтерв’ю з керівником з’ясовано, що проблемою є брак 

мультибордів,  інтерактивних поверхонь/засобів візуалізації у 

школі, відсутність ресурсної кімнати.  

Інструктажі, навчання з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій та ін. з працівниками та здобувачами 

освіти у ЗО проводяться відповідно до чинного законодавства, 

що підтверджено 100% опитаних педагогічних працівників. У 

разі потреби педагоги проводять інструктажі на початку 

навчальних занять. Це встановлено на основі спостережень, 

підтверджено під час вивчення документації (записи у журналах) 

та керівником під час інтерв’ю. Учасники освітнього процесу 

обізнані й дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки у 

надзвичайних ситуаціях. Є вказівники руху до запасних виходів, 

схеми евакуації на випадок надзвичайної ситуації, маршрути 

руху здобувачів освіти з метою запобігання скупченню 

учасників освітнього процесу, з урахуванням карантинних 

вимог, проте вони ледь помітні та потребують оновлення.  

   На основі вивчення документації, опитування керівника та 

педагогічних працівників з’ясовано, що у колективі відповідно 

до вимог законодавства про охорону праці систематично 

проводяться інструктажі щодо надання домедичної допомоги, 

реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття 

здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу, 

відбуваються навчання. Усі педагогічні працівники обізнані з 

порядком дій у разі нещасного випадку із учасниками освітнього 

процесу та діють у встановленому порядку. Відповідальними 

особами проводяться навчання з ОП,  інструктажі з ОП, ТБ, ППБ. 

Звіт з  травматизму за 2022 рік показав лише 1 нещасний випадок 

побутового характеру, який трапився з учнем школи. На 

належному рівні ведеться документація з ОП та ЦЗ. 

В підвальному приміщенні школи облаштовано укриття для всіх 

учасників освітнього процесу. В укритті встановлено автономне 

живлення освітлення приміщення, встановлено металеві двері 

пластикові вікна. Стан укриття задовільний. 

  У ЗО є медичний кабінет (одночасно використовується як 

ізолятор) та у штаті закладу передбачено посаду медичної сестри 

та дієтсестри.  



Харчування здобувачів освіти організовується штатними 

працівника ЗО. Наявні 2 їдальні які належно підготовлені, 

регулярно прибираються та дезінфікуються. 

   В приміщенні харчоблоку наявні всі необхідні цехи які також  

регулярно прибираються та дезінфікуються. 

Щоденне та перспективне меню  затверджене та доступне для 

ознайомлення учасникам освітнього процесу. Працівники 

харчоблоку забезпечені засобами індивідуального захисту, 

здійснюється щоденний контроль за санітарно-

протиепідемічним режимом харчоблоку.  

Всі  здобувачі освіти харчуються в школі і вважають їжу 

смачною і корисною. Серед респондентів батьківської спільноти 

з 45 опитаних - 32 повністю задоволені якістю харчування, 12 – 

переважно задоволені.  

Отже, на основі вивчення документації, спостережень 

експертів, опитування керівника та учасників освітнього процесу 

можна зробити висновок, що у закладі освіти створено умови для 

формування культури здорового харчування, учасники 

освітнього процесу здебільшого задоволені його умовами.  

На основі спостережень та під час інтерв’ю з керівником 

з’ясовано, що у ЗО проведено інтернет, є покриття Wi-Fi, 

включаючи укриття. Обмеження доступу до сайтів з небажаним 

змістом забезпечується класними керівниками та 

відповідальним працівником закладу встановлено найпростіші 

засоби фільтрації контенту. Використовується безкоштовне 

антивірусне забезпечення. 89 % опитаних здобувачів освіти 

зазначили, що в закладі проводяться інформаційні заходи щодо 

безпечного користування мережею Інтернет, більша частина 

дотримується загальноприйнятих правил безпечного 

користування мережею інтернет. Частина батьківської спільноти 

під час опитування відповіла, що із ними проводиться робота 

щодо безпечного використання мережі Інтернет та ствердили 

факт роботи ЗО щодо попередження кібербулінгу.  

Здійснюється робота з адаптації та інтеграції учнів до освітнього 

процесу, педагогічних працівників до професійної діяльності. За 

інформацією практичного психолога, проводиться діагностика, 

тренінги, ігри, бесіди, індивідуальні консультації та ін. На основі 

отриманих результатів розробляються рекомендації для батьків, 

класних керівників, учителів. 79% батьків під час опитування 

зазначили, що в дітей ніколи не виникало проблем з адаптацією 

у ЗО, 21% вказали, що такі проблеми виникали іноді. Такий 

розподіл респондентів свідчить про достатню ефективність 

вказаних заходів, але  є підставою для активізації й покращення 

роботи з адаптації здобувачів до освітнього процесу. 



1.2. Створення 

освітнього 

середовища, 

вільного від 

будь-яких форм 

насильства та 

дискримінації  

У закладі освіти розроблено, затверджено, оприлюднено на 

сайті План заходів щодо запобігання та протидії булінгу. На 

основі вивчення документації, опитування керівника, 

практичного психолога: превентивні та антибулінгові заходи 

проводяться відповідно до плану роботи зі залученням усіх 

учасників освітнього процесу та з урахуванням вікових 

особливостей учнів.  

Освітнє середовище безпечне й психологічно комфортне.  

Так стверджує практичний психолог у своєму інтерв’ю. 

Опитування учасників освітнього процесу  свідчить, що 48% 

учнів йде до школи у піднесеному настрої, 47% - здебільшого 

охоче, 5% - здебільшого неохоче. Освітнім середовищем та 

умовами праці у закладі цілком або переважно задоволені усі 

опитані педагогічні працівники.  

У навчальних приміщеннях розміщено витяги з нормативних 

документів, ілюстративні матеріали щодо запобігання булінгу. 

До превентивної роботи з питань запобігання та протидії 

булінгу, будь-яким формам дискримінації й насильства 

залучається психологічна служба закладу: проводяться тренінги, 

години спілкування, бесіди та ін. Опитані педагоги підтвердили, 

що у закладі проводиться навчання, просвітницька робота для 

учасників освітнього процесу з метою виявлення ознак булінгу 

(цькування) та запобігання його проявам.  

У ЗО з метою запобігання різним проявам насильства 

систематично здійснюється аналіз причин відсутності 

здобувачів освіти на заняттях та вживаються відповідні заходи. 

Це підтверджується вивченням документації та опитуванням  

керівника.  

Практичний психолог/соціальний педагог проводить роботу 

щодо запобігання проявам булінгу, дискримінації, насильства, 

здійснює постійний моніторинг (анонімне анкетування) щодо їх 

виявлення. Випадки булінгу в ЗО відсутні, немає зареєстрованих 

звернень щодо фактів булінгу. Керівник під час опитування 

також ствердив, що випадків булінгу чи його ознак не 

спостерігалось, практичний психолог веде роз’яснювальну 

роботу, за потреби відвідує батьківські збори.  

Розроблено й оприлюднено на вебсайті та інформаційних 

стендах всіх класних кімнат/навчальних кабінетів правила 

поведінки, які частково спрямовані на формування позитивної 

мотивації учасників освітнього процесу. За результатами 

анкетування, 100% батьків ознайомлені з правилами та 

приймають їх. З 27 опитаних учнів 23 відповіли, правила 

розроблено, оприлюднено, і вони їх дотримуються, 4 учнів 

відповіли, що правила розроблено, але вони їх не дотримуються. 



Серед 21 опитаних педагогічних працівників 19 відповіли, 

що правила поведінки розроблено, учасників освітнього процесу 

ознайомлено з ними та дотримуються їх, 2 відповіли, що правила 

поведінки розроблено, учасників освітнього процесу 

ознайомлено з ними та вони не завжди їх дотримуються. 

Здобувачі освіти долучалися до розроблення правил поведінки 

учнів (обговорення, надання пропозицій щодо внесення змін та 

доповнень).  

1.3. Формування 

інклюзивного, 

розвивального 

та мотивуючого 

до навчання 

освітнього 

простору 

У ЗО забезпечено можливість безперешкодного руху територією 

та наявний доступ до будівлі, проте тільки до першого поверху. 

Приміщення закладу не пристосоване для вільного пересування 

осіб з особливими освітніми потребами між поверхами. Туалетні 

кімнати не пристосовані для використання особами з 

інвалідністю: немає поручнів, спеціального санітарно-

технічного обладнання, кнопки виклику для надання допомоги.  

Ресурсна кімната відсутня. У закладі освіти до навчання 

здобувачів освіти залучаються по можливості необхідні фахівці 

(вчитель-логопед, практичний психолог, проте немає 

реабілітолога) та частково забезпечується корекційна 

спрямованість освітнього процесу. Заклад забезпечений 

дидактичними засобами, які при потребі можуть бути 

використані для роботи з дітьми з ООП.  

Вивчення документації дає підстави стверджувати, що у 

закладі створено та функціонують команди 

психологопедагогічного супроводу, до яких також входять 

батьки. Для усіх дітей командою супроводу за участю батьків 

складено індивідуальну програму розвитку (далі – ІПР) та 

індивідуальний навчальний план (за потреби) (далі – ІНП), є 

портфоліо учня, дошкільника. Заклад консультується з 

працівниками ІРЦ щодо психолого-педагогічного супроводу 

дітей з ООП, з вчителем–логопедом укладено цивільно-правові 

угоди щодо надання корекційно розвиткових занять.  

На основі спостережень за навчальними заняттями 

встановлено, що в ЗО формуються навички здорового способу 

життя та екологічно доцільної поведінки в здобувачів освіти 

наскрізно в освітньому процесі. Проводиться велика кількість 

заходів оздоровчого характеру. Оформлення приміщень школи 

має навчальну, пізнавальну, мотивуючу та розвивальну 

спрямованість. Під час навчання та проведення позаурочних 

заходів постійно використовуються спортивний зал та 

спортивний інвентар, музичний зал, мультимедійне обладнання 

та комп’ютерна техніка, дана інформація підтверджується 

результатами спостереження за навчальними заняттями.  



У ЗО облаштовано дитячі бібліотеки в кожному класі та групі, 

всі здобувачі освіти мають безперешкодний доступ до 

бібліотечних матеріалів. У закладі освіти відсутня загальна 

бібліотека і читальний зал. Отже, можна стверджувати, що у 

закладі освіти лише частково створено простір інформаційної 

взаємодії учасників освітнього процесу. 

 

Рівні оцінювання:  

Вимога/правило   Рівень освітньої діяльності   

1.1.   Достатній  

1.2.              Високий 

1.3.   Достатній  

За напрямом 1: Достатній   

  

Шляхи удосконалення освітнього середовища ЗО  

1.1.  Керівникові ЗО провести заходи щодо:  

- Проведення заміни асфальтового покриття території на бруківку;  

- Облаштування двох майданчиків на території ЗО для учнів та дітей 

дошкільного віку з тіньовими навісами;  

- Облаштування дитячих ігрових майданчиків ігровими, спортивними 

спорудами; 

- Придбання мультиборду (2 шт.) та  ТV ; 

- Облаштування ресурсної кімнати; 

- Оновлення маркування на сходах та підлозі;  

- Проведення інформаційних заходів щодо безпеки поведінки учасників 

освітнього процесу в мережі інтернет;  

- Проведення навчань, семінарів, курсів підвищення кваліфікації з 

питань роботи з дітьми з ООП, надання домедичної допомоги для 

працівників (дошкільного підрозділу) закладу освіти;  

- Ведення обов’язкової документації з ОП, ТБ, ЦЗ. 

1.2.  Керівникові ЗО провести заходи щодо:  

- Обговорення правил поведінки (спільно з учнями, батьками), які 

формуватимуть позитивну мотивацію у здобувачів освіти та затвердження 

правил;  

- Обговорення на засіданнях педагогічної ради питання реалізації 

антибулінгової політики, а саме реагування на випадки можливих фактів 

булінгу, їх вчасний розгляд та доведення результатів вивчення до усіх 

зацікавлених сторін;  

- Створення системи заходів, спрямованих на  виявлення фактів та 

проявів булінгу у різних формах; 

- Розширення мережі гуртків творчого спрямування; 



1.3.  Керівникові ЗО провести заходи щодо:  

- Передбачення можливості встановлення спеціального обладнання 

туалетного приміщення, зокрема для здобувачів освіти з ООП; 

 - Проведення інвентаризації бібліотечного фонду та літератури, 

яка не використовується в освітньому процесі. Списання.  

 

За напрямом 2: Система оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 

ЗО  

 

Вимога/правило  Опис досягнень закладу освіти і потреб у вдосконаленні 

освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти та рівні оцінювання за вимогами  

2.1. Наявність 

системи 

оцінювання 

результатів 

навчання учнів, 

вихованців, яка 

забезпечує 

справедливе, 

неупереджене, 

об’єктивне та 

доброчесне 

оцінювання   

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

оприлюднено на сайті школи, висвітлено в Освітній програмі 

на 2022/2023 навчальний рік, а також розміщено на 

інформаційних стендах у класних кімнатах/навчальних 

кабінетах.   

За результатами опитування з’ясовано: 97% здобувачів 

освіти отримують інформацію про критерії, правила та 

процедури оцінювання навчальних досягнень від 

педагогічних працівників на початку навчального року та 

перед виконанням діагностувальних робіт, під час ранкового 

кола, перед виконанням навчальних проєктів (це також 

підтверджують педагогічні працівники),  3 % – під час 

виконання різних видів робіт. Переважна більшість батьків 

ствердили, що отримують інформацію про критерії, правила 

та процедури оцінювання учнів, а педагогічні працівники у 

інтерв’ю вказали, що це відбувається через  батьківські 

конференції та індивідуальні консультації, класні куточки, 

електронні засоби.  

Педагогічні працівники під час оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти використовують Методичні 

рекомендації щодо оцінювання затвердженні наказом  

Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 р. №813, 

на основі яких розробляють самостійно критерії для кожного 

виду роботи. Результати оцінювання педагоги відображають 

у зошиті спостережень та у коментарях електронної системи 

НІТ. 

Для групових і парних форм роботи розробити індивідуальні 

критерії, які краще сприятимуть реалізації компетентнісного 

підходу до навчання. 

Надавати перевагу завданням компетентнісного змісту і з 

використання вже добре сформованих навичок 



комунікування в онлайн спільнотах для виконання домашніх 

завдань. 

Відповідно до результатів спостереження за навчальними 

заняттями можна зробити висновок, що вчителі акцентують 

увагу на формувальному оцінюванню спрямованому на 

відслідковування динаміки росту кожного учня, досягненнях 

учнів, мотивують та підтримують бажання вчитися. В 

більшості оцінювання здійснюється на засадах 

компетентнісного підходу, з урахуванням індивідуальних 

запитів при підборі завдань і аналізі виконаної роботи. Під час 

проведення навчальних занять педагоги заохочують учнів до 

самоаналізу. У 3-4 класах учні проводять взаємоаналіз з 

коментуванням свого вибору однокласникам. Вчителі 

використовують різноманітні інструментарії для проведення 

самоаналізу (шкала розуміння, мотиваційні побажання, 

лінійка успіху). 

Більшість здобувачів освіти вважають оцінювання 

результатів їхнього навчання справедливим, об’єктивним, 

неупередженим та доброчесним. Такої ж думки й батьки.  

Вищезазначена інформація дає підстави стверджувати, 

що більшість педагогів розуміють механізм відстеження 

особистісного поступу здобувачів освіти та  розуміють 

важливість цього процесу в питанні формування в учнів 

стійкої мотивації до навчання та самовдосконалення. 

2.2.  

Систематичне 

відстеження 

результатів 

навчання 

кожного учня та 

надання йому (за 

потреби) 

підтримки в 

освітньому 

процесі 

У ЗО прослідковується системність щодо проведення 

внутрішнього моніторингового дослідження стану та 

результатів навчання. Такий висновок зроблено на основі 

вивчення документації (річний план роботи, протоколи 

засідань педагогічної ради, накази з основної діяльності) та 

опитування педагогів. Результати навчання відстежуються 

шляхом проведення моніторингових досліджень. За період 

2022 року проведено моніторингові дослідження у трьох 

напрямках: 

-сформованість читацьких навичок учнів; 

-сформованість навичок усних обчислень; 

- організація дослідницької діяльності.  

За підсумками (трьох етапного дослідження (травень, 

вересень, грудень 2022 р.) проведено узагальнення, 

результати досліджень виставлено на сайті. 

Важливим інформаційним джерелом щодо вивчення 

досягнень учнів 1 – 4 класів є портфоліо здобувачів освіти та 

свідоцтва досягнень. Результати моніторингу 

оприлюднюються на сайті закладу (у річному звіті), 

виділяються й аналізуються сильні та слабкі сторони, шляхи 



підвищення результатів, приймаються рішення щодо їх 

коригування.  

За результатами моніторингу педагоги проводять 

корекційну роботу щодо вибору ефективніших форм і методів 

подачі навчального матеріалу з метою кращого засвоєння 

його здобувачами, надають індивідуальну інформацію для 

батьків.  

Результати моніторингових досліджень розглядаються на 

засіданнях педагогічної ради, нарадах при керівникові та є 

основою для прийняття управлінських рішень щодо 

уникнення виявлених проблем.  

Анкетування педагогів щодо формувального оцінювання 

підтвердили: усі педагоги 1 – 4 класів використовують його у 

своїй роботі, відстежують особистісний поступ здобувачів 

освіти, формують у них позитивну самооцінку, відзначають 

досягнення, підтримують бажання навчатися, запобігають 

побоюванням помилитися, що підтверджується 

спостереженнями за навчальними заняттями. 

Опитування  здобувачів освіти показало, що вони отримують 

зворотний зв’язок щодо навчання від більшості педагогів 

шляхом пояснення та аргументації оцінювання, аналізу 

допущених помилок, визначення шляхів покращення 

результатів навчання, заохочення до подальшого навчання.  

Переважна більшість здобувачів освіти вважають, що 

оцінювання результатів їхнього навчання відбувається з 

метою відстеження індивідуального поступу та визначення 

рівня знань, умінь і навиків. 

2.3.  

Спрямованість 

системи 

оцінювання  

результатів 

навчання учнів 

на формування в 

учнів 

відповідальності 

за результати 

свого навчання, 

здатності до  

самооцінювання  

  

Здобувачі освіти частково отримують можливість вибору 

рівня навчальних завдань і напрямів навчальної діяльності та 

необхідну допомогу з боку педагогів (консультації, 

індивідуальні заняття та ін.). Більшість із них відповідально  

ставляться до процесу навчання. Здебільшого учні 

наголошують, що результати навчання залежать від їхньої 

праці та батьків, які їх мотивують до навчання.  

Можна зробити висновок, що педагогічний колектив та 

керівництво сприяють формуванню у здобувачів освіти 

відповідального ставлення до результатів навчання та 

створюють необхідні умови для індивідуального зростання 

кожного учня.  

Згідно з результатами опитування, 70 % учнів зазначають, 

що їх досягнення оцінюють справедливо, 30 % учнів 

відповіли, що їх у більшості випадків оцінюють справедливо. 

  

 

 



Рівні оцінювання:  

Вимога/правило   Рівень освітньої діяльності  

2.1.   Достатній  

2.2.   Достатній  

2.3.   Достатній  

За напрямом 2: Достатній    

  

Шляхи удосконалення освітньої діяльності ЗО  

2.1. 

2.2.  

2.3.  

Педагогічним працівникам:  

- систематично інформувати учнів та їхніх батьків про критерії 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, проводити 

роз’яснювальну роботу з цього питання; оприлюднювати критерії 

оцінювання навчальних досягнень учнів шляхом розміщення на 

інформаційних стендах в класних кімнатах/навчальних кабінетах та на 

сайті ЗО;  

- використовувати прийоми самооцінювання та взаємооцінювання як 

партнерські взаємодії, коли учні допомагають один одному покращувати 

свої навчальні результати; забезпечувати зворотній зв’язок щодо якості 

виконання завдань учнями (різні форми рефлексії, наприклад, методики 

зворотного зв’язку: листи самооцінювання, ментальні карти, оцінювання 

за результатом та ін.);  

- використовувати різнорівневі завдання для стимулювання учнів до 

пізнавальної діяльності та критичного мислення; 

Адміністрації:  

- провести на засіданнях педагогічної ради навчально-методичні 

заходи з обговорення проблемних питань формування ключових  

компетентностей як складової становлення успішної особистості учня;  

- провести, на засіданнях педагогічної ради, обговорення та навчання 

щодо всебічної допомоги здобувачам освіти у вихованні їхньої 

відповідальності до навчання: чіткого визначення мети навчання, 

орієнтування на його прикладний характер, формування критичного 

мислення.  

- забезпечити реалізацію заходів (круглі столи, тренінги, презентації 

та ін.) з метою здійснення усіма педагогічними працівниками закладу 

формувального оцінювання як ефективного інструмента щодо відстеження 

індивідуального поступу здобувачів освіти та коригування результатів під 

час вивчення предметів навчального плану. 

  


