РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо вдосконалення діяльності закладу освіти
за результатами проведення інституційного аудиту

управлінням Державної служби якості освіти у Хмельницькій області
(назва органу, який здійснював інституційний аудит)

Навчально-виховний комплекс № 2 міста Хмельницького
Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА,
будинок 57
М1ГУНОВА Інна Анатоліївна
(найменування суб’єкта господарювання, місцезнаходження, телефон/П.І.Б. керівника)

2

Ідентифікаційний
код юридичної особи за ЄДРПОУ

1

3

3

8

5

5

ХМЕЛІЬНИЦЬКА МІСЬКА
РАДА
2 2
1
3
3
3
3
8

Засновник юридичної особи
Ідентифікаційний
код засновника юридичної особи за
ЄДРПОУ

Поштовий
індекс

Юридична адреса

Хмельницька обл., місто
ГАГАРІНА, будинок 3

І

Хмельницький,

ВУЛИЦЯ

(область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу)

Фактичне місцезнаходження

Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ

ГАГАРІНА, будинок 3
(область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку)

Телефон

Факс
E-mail
Поштовий
індекс
Телефон
Факс
Е- mail

Прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу освіти

Розпорядчий документ, на виконання якого проводився інституційний аудит

Реєстраційний номер акта, складеного за результатами проведення
інституційного аудиту
Строки проведення інституційного аудиту
—
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(0382) 76 45 02

rada@khm.gov.ua
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(0382) 76 45 02
rada@khm. gov.ua

МІГУНОВА Інна
Анатоліївна
Наказ від
16.11.2020 №20-о
№ 03-01/20-О21/1-і
07.12.202018.12.2020

З метою вдосконалення діяльності школи

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
Керівнику закладу освіти:
1. Проаналізувати
на засіданні педагогічної ради результати
інституційного аудиту та прийняти рішення щодо удосконалення освітніх та
управлінських процесів.

2. Підготувати нову редакцію установчих документів з урахуванням змін
законодавства у сфері освіти.
3. Мотивувати педагогічних працівників до оприлюднення власних
розробок на сайтах, у фахових виданнях, професійних спільнотах, соцмережах.
4. Рекомендувати педагогічним працівникам:
- розвивати інноваційну компетентність шляхом застосування у власній
педагогічній діяльності особисто розроблених та/або адаптованих інноваційних
форм, методів, прийомів, засобів навчання з урахуванням освітніх потреб учнів;
- долучатись до експертної роботи (наприклад, освітні експерти Державної
служби якості України, Українського центру оцінювання якості освіти).

Засновнику закладу освіти:
1. Привести установчі документи закладу освіти у відповідність до вимог
законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».
2. Забезпечити виконання вимог абзацу 8 пункту 7 Порядку створення груп
подовженого дня, щодо введення у штат закладу освіти посад асистентів
вихователів в інклюзивних групах подовженого дня, відповідно до потреби.
3. Ужити заходів щодо оновлення матеріально-технічної бази та
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу навчально-виховного
комплексу № 2 міста Хмельницького:
- з метою безпечного перебування учасників освітнього процесу на
території закладу освіти встановити цілісну огорожу;
- провести ремонтні роботи окремих туалетних кімнат;
- облаштувати кабінети хімії та інформатики відповідним обладнанням для
реалізації навчальних програм;
- здійснити оновлення компютерної техніки;
- забезпечити харчоблок відповідним устаткуванням та сучасним
індукційним обладнанням.

Голова експертної групи,
головний спеціаліст
відділу інституцій ного
аудиту управління
Державної служби якості
освіти у Хмельницькій області

Оксана ОТРОШКО

