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№ 170/o

Про підсумки атестаційної
експертизи Романковецької
гімназії ім. К.Ф. Поповича
Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про загальну
середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки від 30.01.2015 №67
«Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», наказу управління
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації від 31.08.2015 №298/о «Про
затвердження Порядку проведення державної атестації дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», наказу управління
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації від 18.02.2016 № 71/о «Про
проведення державної атестації Романковецької гімназії імені академіка
К.Ф. Поповича Сокирянського району» та з метою об'єктивної оцінки
реалізації навчальним закладом єдиної державної політики в галузі освіти,
у період з 04.04.2016 по 22.04.2016 проведено державну атестацію
Романковецької гімназії імені академіка К.Ф. Поповича Сокирянського
району Чернівецької області.
Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 15 спеціалістів,
які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів діяльності навчального
закладу згідно з робочою програмою, підготували протоколи експертизи
блоків робочої програми, аргументований висновок щодо результатів
атестаційної експертизи та рекомендації для навчального закладу щодо
підвищення якості надання освітніх послуг.
Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив гімназії
забезпечує повністю на достатньому рівні реалізацію державної політики в
галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань,
визначених Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ
столітті.
При здійсненні атестаційної експертизи члени незалежної експертної
комісії провели співбесіди з адміністрацією та педагогічним колективом,
проаналізували документацію, провели спостереження і анкетування
учасників навчально-виховного процесу, вивчали рівень оволодіння дітьми

програмовим матеріалом та вмінням його застосовувати в практичній
діяльності.
Проведена значна робота зі створення умов для здобуття учнями
повної загальної середньої освіти, зміцненню навчально-матеріальної та
матеріально-технічної бази закладу.
Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність
навчальному закладу, відповідають заявленому типу і статусу навчального
закладу.
Експертиза навчальних досягнень учнів у розрізі навчальних
предметів показала достатній рівень.
Заслуговує на увагу робота адміністрації школи та педагогічного
колективу з питань: організації фізичного розвитку та зміцнення здоров’я
школярів; патріотичне виховання, створення бази для організації виховної
роботи; робота, спрямована на розв’язання педагогічної проблеми школи
як системоутворюючої колективної форми методичної роботи; робота з
кадрами; управління школою.
У навчальному закладі забезпечується належний стан: навчальних та
допоміжних приміщень, надвірних споруд на території школи, навчальноспортивної бази, ефективного використання комп’ютерної техніки.
Досить ефективно школа працює у напрямі: забезпечення
життєдіяльності навчального закладу, організації методичної роботи
школи, організації харчування учнів школи.
Наслідки атестаційної експертизи гімназії дають можливість
зробити висновок, що директор Романковецької гімназії ім. К.Ф. Поповича
Степаненко Валерій Михайлович відповідає займаній посаді.
Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Висновок членів експертної комісії щодо результатів
атестаційної експертизи Романковецької гімназії ім. К.Ф. Поповича
Сокирянського району, Чернівецької області (додається).
2. Визнати Романковецьку гімназію ім. К.Ф. Поповича атестованою.
3. Визнати директора Романковецької гімназії ім. К.Ф. Поповича
Степаненка Валерія Михайловича, як такого, що відповідає займаній
посаді.
4. Відмітити результативну роботу адміністрації Романковецької
гімназії ім. К.Ф. Поповича:
 Степаненка В.М., директора;
 Урсатій Л.М., заступника директора з навчально-виховної роботи;
 Степаненко Л.І., заступника директора з навчально-виховної
роботи;

 Бабій А.П., заступника директора з навчально-виховної роботи;
 Тарабузан А.М., заступника директора з виховної роботи,
 Шимоню М.М., заступника директора з адміністративногосподарської роботи.
5. Відмітити результативну роботу педагогічних працівників
Романковецької гімназії ім. К.Ф. Поповича щодо підвищення якості
підготовки учнів з базових дисциплін оновлення змісту навчання і
виховання школярів:





















Азімову Вікторію Степанівну, учителя біології;
Бабій Альону Петрівну, учителя англійської мови;
Беженар Галину Олексіївну, учителя початкових класів;
Беженар Тетяну Серафимівну, учителя зарубіжної літератури;
Злу Нелю Борисівну, учителя історії,
Каруценка Владислава Трохимовича, учителя географії;
Кельман Галину Григорівну, учителя української мови та
літератури;
Кремінського Віктора Олександровича, учителя музики;
Кувілу Юрія Михайловича, учителя екології;
Лису Марію Михайлівну, учителя хімії,
Нікуліцу Галину Василівну, учителя початкових класів;
Продан Майю Валеріївну, практичного психолога;
Тарабузан Альону Михайлівну, учителя української мови та
літератури;
Урсатій Любов Михайлівну, учителя математики;
Харабару Василя Петровича, учителя математики;
Харабару Євгенія Анатолійовича, учителя інформатики;
Хорошенюка Михайла Васильовича, учителя фізкультури;
Хрущовську Інну Сергіївну,
учителя української мови та
літератури;
Цап Любов Михайлівну, бібліотекаря;
Яковенко Галину Василівну, учителя українознавства.

6.
Заступнику начальника – начальнику
відділу освіти,
управління освіти, молоді та спорту Сокирянської районної державної
адміністрації Пастушку О.І.:
6.1. До 10.05.2016 узагальнений матеріал перевірки та
впорядкований пакет документів за наслідками атестаційної експертизи
передати адміністрації гімназії;
6.2. Взяти на контроль виконання пропозицій за наслідками
атестаційної експертизи.

7. Управлінню освіти, молоді та спорту Сокирянської РДА:
7.1. До 01.07.2016 надати конкретну допомогу адміністрації гімназії
у розробці заходів з виконання пропозицій атестаційної комісії;
7.2. До 01.11.2016 вивчити досвід роботи навчального закладу щодо
організації методичної роботи з педагогічними кадрами на основі роботи
за результатами моніторингових досліджень з базових дисциплін;
7.3. Внести до плану роботи районного методичного кабінету
питання щодо надання методичної допомоги гімназії в міжатестаційний
період.
8. Директору Романковецької гімназії Степаненку В.М.:
8.1. Підсумки атестації, висновки та рекомендації експертної комісії
взяти до неухильного виконання;
8.2. До 01.07.2016 розробити заходи з ліквідації виявлених недоліків
та перспективи розвитку гімназії, обговорити їх на засіданні педагогічної
ради;
8.3. Результати атестації гімназії враховувати при проведенні
атестації педагогічних працівників;
8.4. До 01.09 кожного року до повного виправлення недоліків
інформувати управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
про проведену роботу, починаючи з 01.09.2016.
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник управління освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації

Г.І.Рябко

