
 
КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ 
 
26.05.2017                                         Кобеляки                                           №137а 
 
Про підсумки атестаційної 
експертизи Білицької  
загальноосвітньої школи І-ІІ  
ступенів №2 Кобеляцької  
районної ради Полтавської області 
 
 На виконання наказу відділу освіти від 06 березня 2017 №62 „Про 
проведення державної атестації Білицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
№2 Кобеляцької районної ради Полтавської області” та згідно з графіком 
проведення атестаційної експертизи навчальних закладів, у період з 18 по 25 
квітня 2017 року проведено атестаційну експертизу Білицької загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів №2 Кобеляцької районної ради Полтавської області. 
 Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 11 спеціалістів, які 
забезпечили експертну перевірку всіх напрямів діяльності школи згідно з 
робочою  програмою, підготували акт атестаційної експертизи та пропозиції 
експертної комісії щодо наслідків атестаційної експертизи. 
 Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив школи 
забезпечує на достатньому рівні реалізацію державної політики в галузі освіти, 
виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною 
доктриною розвитку освіти України. 
 Проведена робота щодо створення умов для здобуття учнями повної 
загальної середньої освіти, зміцнення навчально-матеріальної та матеріально-
технічної бази школи. 
 Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність школи, 
відповідають заявленому типу і статусу навчального закладу. 
 Експертиза навчальних досягнень учнів у розрізі навчальних предметів 
показала середній рівень. 

Заслуговує на увагу робота адміністрації школи та педагогічного 
колективу з питань організації харчування; культури міжособистісного 
спілкування; організації курсової перепідготовки, фізкультурно-оздоровчої 
роботи. 
 У школі забезпечується належний стан навчальних та допоміжних 
приміщень, надвірних споруд на території школи, санітарно-гігієнічний режим 
та умови для підтримання життєдіяльності школярів та працівників. 
 Поряд з цим в роботі школи є істотні недоліки: жоден клас не показав 
високого рівня досягнень з навчальних предметів, потребує підвищення рівень 
розумового розвитку дітей та результативність роботи з формування творчої 
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особистості. Проте, зазначені недоліки суттєво не впливають на рівень 
освітньої діяльності школи. 
 Виходячи з вище сказаного, 
 
Н А К А З У Ю: 
 
 1. Визнати Білицьку загальноосвітню школу І-ІІ ступенів №2 Кобеляцької 
районної ради Полтавської області атестованою. 

2. Головному спеціалісту відділу освіти райдержадміністрації Масич Н.І.: 

1)  узагальнити матеріали державної атестації навчального закладу, 
оформити атестаційну справу до 30 травня 2017 року; 

 
2) невідкладно донести рішення відділу освіти про атестацію навчального 

закладу до відома керівника навчального закладу; 
 
3) здійснити заходи щодо оприлюднення результатів державної атестації 

навчального закладу. 
 
4) враховувати висновки щодо результатів атестаційної експертизи та 

рекомендації щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню, 
надані атестаційною комісією під час державної атестації, при проведенні 
перевірки навчального закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною 
діяльністю. 

 
5) передбачити в річному плануванні на 2017-2018 навчальний рік 

перевірку виконання рекомендацій за результатами державної атестації 
Білицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кобеляцької районної ради 
Полтавської області та здійснювати контроль виконання заходів до повної їх 
ліквідації.    

 
3.  Директору Білицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 Даньку 

І.Б.: 
 
1)  донести рішення відділу освіти  про атестацію навчального закладу до 

відома педагогічного колективу навчального закладу, батьківської 
громадськості. 

 
2) до 01 червня 2017 року розробити заходи на виконання зауважень та 

рекомендацій, встановлених членами атестаційної експертизи та вжити 
відповідних організаційних та управлінських кадрових рішень для їх 
виконання. 
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 3) забезпечити подальше керівництво та розвиток реалізацію 

рекомендацій щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню.  
 
 2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 
відділу освіти Н.І.Масич. 
 
 
Начальник відділу освіти                            Н.М.КОВАЛЬ 
райдержадміністрації 
 
 
З наказом ознайомлені:   
                                                               
                                                                                             
                                                                                                         
Завідувач районного методичного                                              А.Н.Мужайло 
 
 
 


