
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Наказ

с£ £. № У У

Про підсумки атестаційної експертизи 
Комунального закладу освіти «Навчально- 
виховний комплекс № 139 «загально
освітній навчальний заклад-центр творчості 
«Дума» Дніпровської міської ради

Згідно з наказом управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Дніпропетровської міської ради від 26.12.2016 р. № 216 «Про проведення 
атестаційної експертизи Комунального закладу освіти «Навчально-виховний 
комплекс № 139 «загальноосвітній навчальний заклад -  центр творчості «Дума» 
Дніпровської міської ради з 27.02.2017 по 15.03.2016 було проведено атестаційну 
експертизу навчального закладу.

Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 13 осіб, які 
забезпечили експертну перевірку всіх напрямів діяльності навчального закладу 
згідно з робочою програмою, підготували грунтовний, аргументований висновок 
та вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо 
підвищення якості надання освітніх послуг (додається).

Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив навчального 
закладу повністю забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти.

Вживаються заходи щодо забезпечення належного рівня надання повної 
загальної середньої освіти та контролю щодо реалізації вимог державного 
стандарту освіти. Перебуває на контролі стан виконання робочих навчальних 
планів та забезпечення змістовного наповнення навчальних предметів 
відповідно до рівня і профілю навчання.

У книгах обліку наслідків внутрішкільного контролю директора школи та 
заступників директора простежується чітка система контролю, який 
здійснюється систематично, цілеспрямовано за всіма напрямками діяльності 
закладу.

Як свідчить моніторинг результативності участі учнів НВК у другому етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, за останні три роки 
покращились показники командних результатів з хімії, англійської мови, 
географії, математики.

Рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами
забезпечується особистісно орієнтованими методами навчання, з урахуванням 
індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей, 
індивідуалізація навчально-виховного процесу.



Педагогічна рада школи є дієвим колегіальним органом, що працює у 
відповідності до нормативних документів, її діяльність спрямована на 
вдосконалення навчально-виховного процесу в цілому та підвищення 
педагогічної майстерності кожного вчителя зокрема.

У закладі створено умови для підвищення фахової майстерності 
педагогічних працівників, забезпечено системне управління їх самоосвітньою 
діяльністю в міжатестаційний період.

Створена ефективна система методичної роботи на основі Концепції 
розвитку НВК, річного плану роботи. Серед заходів методичної роботи значне 
місце посідають конференції, семінари, педагогічні ради, конкурси професійної 
майстерності, творчі звіти, які надають можливість розкрити творчий потенціал 
педагогів

Доброю традицією педагогічного колективу школи є популяризація своїх 
напрацювань та їх публікації у фахових виданнях.

Бібліотека оснащена комп’ютерною технікою, є доступ до мережі 
Інтернет. У практику роботи бібліотеки впроваджена Єдина система 
централізованого електронного обліку підручників за комп’ютерною програмою 
«Шкільний підручник».

Основною метою діяльності психологічної служби закладу є психологічне 
забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист 
психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників: 
вихованців, учнів, педагогічних працівників.

Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально- 
педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям вихованців та учнів з 
метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального 
статусу.

Система виховна робота НВК№ 139 охоплює всі напрями виховної 
діяльності. Важливе значення надається формуванню національно 
патріотичного виховання. З 2015 року навчальний заклад розпочав свою 
діяльність за програмою дослідно-експериментальної роботи «Виховний простір 
навчального закладу у становленні учня як громадянина-патріота», яку успішно 
продовжує.

Відповідно до встановлених вимог створена система управління охороною 
праці та безпекою життєдіяльності. У закладі створені безпечні умови навчання 
та праці під час навчально-виховного процессу.

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновок атестаційної комісії,

Н А К А З У Ю :

1.Висновок щодо результатів атестаційної експертизи Комунального 
закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 139 «загальноосвітній 
навчальний заклад -  центр творчості «Дума» Дніпровської міської ради 
затвердити (додається).



2.Визнати відповідність освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти 
(початкова загальна, базова загальна, повна загальна середня освіта), що 
надаються навчальним закладом, державним стандартам.

3.Визнати атестованим Комунальний заклад освіти «Комунального 
закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 139 «загальноосвітній 
навчальний заклад -  центр творчості «Дума» Дніпровської міської ради за 
рівнями (початкової загальної, базової загальної, повної загальної середньої 
освіти) з обсягом прийому 1176 осіб терміном на 10 років.

4.Відмітити позитивний досвід роботи адміністрації навчального закладу з 
питань забезпечення якості управлінської діяльності,забезпечення соціально- 
психологічного супроводу учнів, створення умов для задоволення потреб учнів 
в різних формах позаурочної, навчально-виховної роботи.

5.Заступнику начальника відділу кадрового та організаційно- 
документального забезпечення управління освіти департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради Супрун І.О.
5.1 .Довести даний наказ до відома керівника закладу.
5.2.Взяти на контроль виконання рекомендацій за наслідками атестаційної 
експертизи.
5.3.Оприлюднити результати атестації навчального закладу на веб-сайті.

6.Директору Комунального закладу освіти «Навчально-виховний 
комплекс № 139 «загальноосвітній навчальний заклад -  центр творчості «Дума» 
Дніпровської міської ради Стеблині Т. В.:
6.1 .Підсумки атестації, висновки та рекомендації експертної комісії взяти до 
виконання.
6.2.Розробити перспективний план розвитку навчального закладу, затвердити 
його на засіданні педагогічної ради.
6.3 .Результати атестації навчального закладу враховувати при підведенні 
підсумків роботи навчального закладу за певний період та проведенні атестації 
педагогічних кадрів в тому числі керівних кадрів.

7.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти О. В. Марусов


