
Презентація на тему: 

Оприлюднення 
обов’язкової інформації 
про діяльність закладу 
освіти: дотримуємося 

рекомендацій 



Ефективне використання сайту   

Структура і 
навігація сайту 

доцільність меню та порядок його розміщення, зручність і 
ефективність роботи з ним, швидкий доступ до інформації, що 
міститься на сайті 

Дизайн сайту оформлення головної сторінки, наявність емблеми сайту, 
дотримання стилю, підбір кольорів, читабельність, стилістична 
цілісність 

Інтерактивність ведення гостьової книги, ведення форуму, можливість 
голосування 

Інформаційне 
наповнення 
сайту  

загальна інформація про навчальний заклад, візитка закладу, 
історія закладу, висвітлення інформації про навчально-виховний 
процес в закладі,інформація для батьків та учнів, поради 
спеціалістів, корисні посилання та контактні данні навчального 
закладу, електронні уроки, тестування, матеріали для самоосвіти  

Динамічність 
сайту  

своєчасність поданих матеріалів, частота оновлення сайту, 
швидкість завантаження сторінок своєчасність поданих 
матеріалів, частота оновлення сайту, швидкість завантаження 
сторінок  



1. Швидкий  та зручний доступ на панелі меню 

2. Можливість скачування  та роздруковування 

після попереднього перегляду 

Оприлюднення обов’язкової інформації 

Формат оприлюднення 







•Статут закладу,  
•навчальний план,  
•правила прийому до закладу , 
• порядок проведення конкурсу 
 на заміщення вакантних посад 

Якість  поданої інформації 
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Ліцензія або Свідоцтво 
про атестацію (наказ про 
державну атестацію) 





Дошкільне відділення 
Школа І ступеня – 1-4 кл. 
Основна школа (ІІ ступеня) – 5-9 кл. 
Старша школа (ІІІ ступеня) – 10-11 кл. 
 
- Засновник 
-Керівник закладу 
-Колегіальний орган управління закладу – педрада 
-Колегіальний  орган громадського самоврядування –  
(конференція) 

СТРУКТУРА та органи управління 





Кадровий склад та матеріально-технічне 

забезпечення 



Постанова Кабінету Міністрів України  

від 30 грудня 2015 р. №1187 

Ліцензійні умови провадження освітньої 

діяльності закладів освіти 

   Заява (додаток №28- школи, №34 - 
садочки) 

 
   Відомості про кількісні та якісні 
показники кадрового і матеріально-
технічного забезпечення освітньої діяльності 
(додатки  №29 і30 – школи,  №35 і 36 – 
садочки) 



Поглиблене вивчення окремих предметів 

Профільність 

Освітні програми та освітні компоненти 





Територія обслуговування закладу освіти 

•Мапа території  із зазначенням назв 
вулиць (нові назви), номерів будинків 
 
•Наказ  органу управління, яким 
закріплена за закладом саме ця 
територія 



Ліцензований обсяг 



Результати моніторингу якості освіти: 

 

 

- Якість (загальна) по школі і по ступеням І, ІІ, ІІІ в 
порівнянні за 3-5 років; 
-Якість по кожному класу за попередній рік; 
-ДПА – 4 класи, ДПА – 9 класи, ЗНО – 11 класи; 
- Медалісти за 5 років. 
 



Вкладка «Правила прийому» 

гімназія №39 

Якісно подано документи: 



Вкладка «Умови доступності» 

СЗШ №10 

Якісно подано документи: 


