
 

 

 

 

ТРОСТЯНЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ 

ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

НАКАЗ 

28.12.2022    смт Тростянець     №197 

 

Про результати внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти за рівнем 

оцінювання напрямку «Освітнє середовище» 

 

На виконання плану роботи закладу, відповідно до Положення про моніторинг і 

внутрішнє забезпечення якості освіти затвердженого наказом по закладу №96 від 28.08.2020 

року, наказу по закладу №105 від 02.09.2022 року про здійснення комплексного моніторингу 

якості освітнього процесу за чотирма напрямками протягом жовтня-листопада було 

здійснено самооцінювання освітніх процесів за напрямком «Освітнє середовище» та 

розглянуто на педагогічній раді протокол № 5 від 23.12.2022 року. 

Під час спостереження за освітнім середовищем з’ясовано, що у цілому в закладі 

створено безпечні умови навчання та праці (це підтверджено відповідями респондентів, 

зокрема 100% педпрацівників задоволені або переважно задоволені освітнім середовищем та 

умовами праці у школі; 46 % і 38% учнів стверджують, що вони відчувають себе у безпеці 

або здебільшого у безпеці у закладі). 

Приміщення закладу чисті, охайні та недоступні для сторонніх осіб (89% батьків 

здобувачів освіти задоволені облаштуванням території, чистотою навчальних кабінетів, 

їдальні, туалетних кімнат; 78% опитаних учнів задоволені чистотою приміщень); у 

приміщені школи дотримується температурний режим. Приміщення їдальні, столи, лавки, 

місця для видачі готових страв чисті, їх регулярно миють з використанням дезинфекційних 

розчинів; організація харчування у закладі сприяє формуванню культури здорового 

харчування в учнів, 95 % батьків здобувачів освіти та усі педагоги задоволені якістю 

харчування; у закладі дотримується питний режим, у приміщенні їдальні наявна переварена 

вода та відведено місце для її споживання. 

Проте на території закладу для учнів початкових класів відсутній ігровий майданчик та 

альтанка. 

Наявні всі необхідні для реалізації освітньої програми навчальні кабінети та 

приміщення; у кабінетах підвищеного ризику оприлюднено правила поведінки під час 

навчальних занять. Для реалізації освітнього процесу недостатньо навчально-методичного та 

технічного забезпечення, крім 1-4 класів, решта  навчальних кабінетів обладнані частково 

засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми, у кабінетах 

хімії, фізики, географії, біології більшість обладнання та навчально-методичних матеріалів 

застаріла та потребує оновлення. 

За наслідками вивчення документації, результатів опитування учасників освітнього 

процесу та фактів, встановлених під час спостереження за освітнім середовищем було 

виявлено, що з учнями та працівниками закладу відповідальні особи проводять інструктажі 

щодо алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій; у закладі соціальним 

педагогом та класними керівниками реалізуються заходи із запобігання проявам 

дискримінації. Педагоги ознайомлені з нормативно-правовими документами щодо 

виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому; розроблено та 

оприлюднено План заходів щодо запобігання та протидії булінгу. Педагогічні працівники, 

адміністрація закладу здійснюють заходи щодо запобігання порушення правил поведінки. 

Інформація про правила поведінки для здобувачів освіти, План заходів із запобігання та 

протидії булінгу оприлюднені на сайті закладу. Правила поведінки розроблені у кожному 



класі та розміщені на рівні зорового доступу дітей у класних приміщеннях. В коридорах та 

вестибюлі є достатня кількість інформаційних стендів, що висвітлюють Правила поведінки 

для учнів, інформацію щодо булінгу, номери телефонів екстрених служб, телефони довіри, 

інформація щодо академічної доброчесності, «Стоп булінг!» тощо; у закладі проводять 

роботу щодо адаптації та інтеграції учнів до освітнього процесу (94% батьків вважають, що 

в дітей ніколи не виникали проблеми з адаптацією в школі). 

Для учнів з особливими освітніми потребами інклюзивних класів встановлено окрему 

парту, встановлено шведську стінку, придбано спеціальне обладнання для проведення занять 

з ЛФК (балансувальні дошки, м'які килимки) та принтер для створення друкованої продукції 

для занять з корекції розвитку, пісочницю з підсвіткою, канцелярське приладдя, ноутбук для 

занять з корекції розвитку. 

З метою забезпечення безпеки дітей в цифровому середовищі для попередження, 

виявлення різних форм насильства та експлуатації дітей; захисту прав дитини запроваджено 

просвітницьку кампанію з інформування батьківської громадськості про існуючі загрози для 

дітей в інтернеті та способи виявлення, попередження, реагування на конкретні випадки, 

відповідальності за вчинені злочини проти дитини в інтернеті. Проведено тематичні 

батьківські збори відповідної тематики. Батькам рекомендовано використовувати систему 

батьківського контролю мобільної мережі інтернет для блокування забороненого контенту. 

На сайті розміщено буклет «Безпечний інтернет». На комп'ютерах у кабінетах інформатики 

встановлено програми-фільтри, що унеможливлюють доступ до сайтів небажаного змісту 

В зв’язку з вакансією практичного психолога закладу щорічно не було здійснено 

діагностування учнів 1, 5, новоприбулих учнів на предмет адаптації до освітнього процесу. 

Питання адаптації протягом 1 семестру розглядали на нараді при директорі в жовтні та 

педагогічній раді в грудні. Питання адаптації новопризначеного вчителя було розглянуто на 

педагогічній раді в листопаді. За умови заповнення вакансії практичного психолога 

необхідно реалізувати діагностики щодо визначення рівня професійного вигорання 

педагогів. 

Аналіз відповідей батьків учнів дає підстави стверджувати, що діти охоче йдуть до 

школи (76%); розклад занять в основному задовольняє здобувачів освіти (88%); учнів 

відвідують шкільну бібліотеку для отримання необхідних підручників, художню літературу 

беруть учні 1-4 класів, інколи 5 -6клас (53,5%), у той же час більшість учнів взагалі не 

відвідують бібліотеку. 

Водночас є потреба в удосконаленні освітнього середовища: зміцнення матеріально-

технічної бази кабінетів інформатики, біології, хімії, фізики, створення у бібліотеці нового 

освітнього простору в стилі open space; дотримання санітарного регламенту при складанні 

розкладу, проведенні капітальних ремонтних робіт у приміщеннях майстерні, харчоблоці та 

їдальні закладу; модернізації паркану, облаштування місць для відпочинку для учнів 

початкової ланки та педагогічних працівників; урізноманітнення асортименту страв 

примірного двотижневого меню, зокрема за рецептурним збірником Є.Клопотенка. 

Виходячи з вищевикладеного 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Протягом 2022-2023 н.р. вживати заходи щодо розбудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти з метою усунення недоліків за результатами, здійснення 

самооцінювання за напрямком «Освітнє середовище». 

2.Вносити корективи до Стратегії розвитку закладу освіти відповідно до актуальних 

проблем. 

3.Западнюк Т.В., заступнику директора з навчально-виховної роботи: 

3.1.при складанні розкладу уроків враховувати санітарно-гігієнічні норми. 

3.2.удосконалити вивчення питання адаптації учнів 1,5-го класів та педагогічних 

працівників; 



3.3.вивчити потребу в матеріально-технічному забезпеченні кабінетів згідно Методичних 

рекомендацій; 

3.4.продовжити системну роботу щодо формування інклюзивного та розвивального 

середовища закладу. 

4.Класним керівникам: 

4.1.продовжити роботу з попередження булінгу та інших форм насилля, створення морально 

безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної 

міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять; 

Постійно  

4.2.формувати в учнів свідоме розуміння дотримання «Правил поведінки здобувачів освіти»; 

4.3.формувати культуру здорового харчування; 

4.4.проводити роботу щодо інформування здобувачів освіти про можливість звернень до 

керівництва закладу. 

5.Шаблевській Т.В., соціальному педагогу: 

5.1.здійснювати належну системну роботи з адаптації та інтеграції учнів і педагогів до 

освітнього процесу; 

5.2.систематично проводити роботу з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому 

насильству шляхом діагностування, індивідуальної роботи, проведенню тренінгових занять; 

5.3.продовжувати профілактично-просвітницьку, корекційно-розвивальну роботу з 

учасниками освітнього процесу; 

5.4.продовжити роботу «Скриньки довіри та побажань». 

6.Мазур Л.А., сестрі медичній: 

6.1.контролювати дотримання санітарних вимог щодо облаштування та утримання 

приміщень закладу (належний повітряно-температурний режим в кабінетах, чистота в 

навчальних кабінетах, спортивній залі, їдальні, належне утримання туалетних кімнат). 

6.2.забезпечувати постійну наявність засобів гігієни. 

7.Остафійчук М.О., бібліотекарю закладу: 

7.1.здійснювати пошук проєктів з метою залучення коштів для осучаснення бібліотеки та 

створення нового освітнього простору; 

7.2.працювати над створенням у бібліотеці нового освітнього простору у стилі інформаційно-

ресурсного центру; 

7.3.роботу бібліотеки спрямувати на формування соціальної та культурної компетентностей 

учнів; 

7.4.розпочати роботу над створенням цифрового обліку бібліотечного фонду закладу.  

8.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                Тамара ЗАДОРОЖНА  
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