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Регіональна експертна рада з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, 
проаналізувавши самоаналіз освітньої діяльності, орієнтовні критерії оцінювання діяльності^ 
дошкільного навчального закладу та загальноосвітнього навчального закладу, акт атестаційної 
експертизи та ініні документи атестаційної справи, зробила такі висновки:
1. Атестаційна експертиза навчального закладу була проведена відповідно до нормативних вимог: 

наказів Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 «Про затвердження порядку 
державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів», від 
17.06.2013 № 772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів». '

* * * І
2. Самоаналіз, атестаційна експертиза в навчальному закладі відбулися без порушень термінів, 

встановлених перспективним планом-графіком державної атестації навчальних закладів 
Харківської області та м. Харкова, який затверджено наказом Головного управління освіти і 
науки Харківйької облдержадміністрації (від 13.01.2009 № 3). ,

3. Пакет документів, поданий до регіональної експертної ради за повнотою та обсягом відповідає 
нормативним вимогам. Зауважень до представленого пакету документів немає

4. За розділами Т «Організація навчально-виховного процесу», 2 «Результативність навчально-і 
виховного процесу», 3 «Окремі питання управління дошкільним навчальним закладом» 
атестаційну експертизу проведено:
• головним спеціалістом, завідувачем та методистами РМК, завідувачеві районної психолого- 
медико-педагогічної консультації, завідувачем лабораторії коми ’ютерних технологій, 
начальником господарчої груш ВО, головним державним санітарним лікарем Лозівського 
міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області 
(1): : .

• методистами РМК ВО (2);
• головним спеціалістом, завідувачем та методистами РМК .інженером- по охороні праці ВО

(З).

5. За напрямками експертизи була здійснена оцінка реального стану рівня освітньої діяльності 
навчального Закладу і результативності навчально-виховного процесу. Наводимо узагальнені 
дані, отримані в результаті атестаційної експертизи:   _

Розділ 1 Організація навчально-виховного процесу 333 -  достатній
Розділ 2 Результативність навчально-виховного процессу 101 -  високий

І Розділ 3
1 Окремі питання управління дошкільним навчальним закладом 119 -  достатній

6. Сумарна кількість балів становить 543 (достатній рівень організації діяльності дошкільного 
підрозділу).

7. За розділами , 1 «Ресурси та умови для організації діяльності ЗНЗ», 2 «Організація навчальцо- 
виховного процесу та забезпечення прав і законних .інтересів його учасників».

І-
від 18.12.2014



З «Результативність навчально-виховного процесу», 4. «Окремі питання управління 
загальноосвітнім навчальним закладом» атестаційну експертизу проведено: |
• головним спеціалістом, завідувачем та методистами РМК, завідувачем районної психологй- 
медико-педагогічної консультації', завідувачем лабораторії коми 'ютерних технологій, 
начальником господарчої групи ВО, головним державним санітарним лікарем Лозівського 
міжрайонного управлінця Головного управління Держсанепідслужби у  Харківській обласШ 
(1);

• головним спеціалістом, завідувачем та методистами РМК, завідувачем районної психологом 
медико-педдгогічної консультації, завідувачем лабораторії комп 'ютерних технологій, 
начальником господарчої групи, економістом ВО, головним державним санітарним лікарем 
Лозівського, міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у  
Харківській області (2); “

• головним спеціалістом, завідувачем та методистами РМК ВО (3); 11 |
• головним спеціалістом, завідувачем та методистом РМК ВО (4).
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8. За напрямками експертизи була здійснена оцінка реального стану рівня- освітньої діяльності 
навчального Закладу і результативності навчально-виховного процесу. Наводимо узагальнені

Розділ 1 Ресурси та умови для організації діяльності ЗНЗ 9 1 -достатній
Розділ 2 Організація навчально-виховного процесу та забезпечення прав 

і законних інтересів його учасників 231 -  достатній ||
< '

Розділ 3 Результативність навчально-виховного процесу 1 86 -  достатній
Розділ 4 Окремі питання управління загальноосвітнім навчальним 

закладом
С +

58 -  достатній

9. Сумарна кількість балів становить 656 (достатній рівень організації діяльності шкільного 
підрозділу). *

Загальний висновок: Лебедівський навчально-виховний комплекс
Сахновщинської районної ради 
Харківської області 
визнається атестованим 
(дошкільний підрозділ -  достатній рівень, 
шкільний підрозділ -  достатній рівень).

if

Заступник голови регіональної експертної ради 
з питань ліцензування та атестації 
навчальних закладів, голова секції з питань 
дошкільної, позашкільної та загальної середньої 
освіти fr

Відповідальний секретар 
секції з питань дошкільної, 
позашкільної та загальної середньої освіти 
регіональної експертної ради 
з питань ліцензування та атестації 
навчальних закладів
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