
 
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ 

Комунальний  заклад дошкільної освіти (ясла – садок) комбінованого типу №60  

Криворізької міської ради 

50014, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,  вул. Руденко буд. 6 

Тел. (097) 567-32-66  e-mail: kkdnz60@gmail.com, ідентифікаційний код: 26328778, 

номер рахунку:  UA 118201720344270001000052950 ДКСУ у місті Києві 
 

 

НАКАЗ 

 

28.09.2021                                        м. Кривий Ріг                                  № 43 о/д 
  

Про організацію та проведення  

позачергової педагогічної ради, щодо впровадження 

внутрішньої системи забезпечення  якості освіти 

у КЗДО КТ №60 КМР 

 

Відповідно до розділу V, ст. 41, ст. 48 Закону України «Про освіту» та наказу МОНУ №54 

від 16.01.2020 "Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти", наказу 

ДСЯОУ №01-11/71 "Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної", з метою запровадження 

у  комунальному закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №60  Криворізької 

міської ради внутрішньої системи забезпечення якості освіти та підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників; забезпечення якості реалізації освітніх програм, 

вдосконалення змісту, форм та методів освітньої діяльності педагогів та підвищення рівня 

об’єктивності оцінювання функціонування закладу. 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести позачергову педагогічну раду 30.09.2021 у методичному кабінеті ЗДО з дотриманням 

всіх протиепідемічних вимог. 

 

2. з 01.10.2021 Запровадити у КЗДО КТ №60 КМР систему управління якістю освіти. 

 

3. Вихователю-методисту Курило Г.П.: 

2.1. Скласти план підготовки до впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

в ЗДО до 20 10.2021. 
 

2.2.  Підготувати проєкт "Положення про академічну доброчесність педагогічних працівник 

КЗДО КТ №60 КМР" до 25.10.2021 

 

4. Для обговорення педагогами та батьківською громадою  опублікувати на власному сайті«ZDO 

60»  проект «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти комунального 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №60 Криворізької міської ради» до 

01.11.2021 (додаток №1).  

5. Координацію питання щодо збору матеріалів по впровадженню ВСЗЯО покласти на 

вихователя-методиста Курило Г.П. 

 

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор ЗДО №60                                                   Наталя КУЗЬМА 

 

З наказом ознайомлена:                                           Ганна КУРИЛО 



 
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ 

Комунальний  заклад дошкільної освіти (ясла – садок) комбінованого типу №60  

Криворізької міської ради 

50014, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,  вул. Руденко буд. 6 

Тел. (097) 567-32-66  e-mail: kkdnz60@gmail.com, ідентифікаційний код: 26328778, 

номер рахунку:  UA 118201720344270001000052950 ДКСУ у місті Києві 
 

 

НАКАЗ 

 

30.09.2021                                         м. Кривий Ріг                                  № 44 о/д 
 

Про затвердження рішень  

позачергової педагогічної ради, щодо  

затвердження внутрішньої системи забезпечення   

якості освіти у КЗДО КТ №60 КМР 

 

На реалізацію законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента 

України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", "Про 

Національну доктрину розвитку освіти", наказу МОНУ №54 від 16.01.2020 "Про затвердження 

порядку проведення моніторингу якості освіти", з метою запровадження у закладі  системи 

управління якістю, формування та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти та підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників; забезпечення 

якості реалізації освітніх програм, вдосконалення змісту, форм та методів освітньої діяльності та 

підвищення рівня об’єктивності оцінювання 

НАКАЗУЮ: 
 

1. З 01.11.2021 ввести в дію затверджене «Положення про внутрішню систему забезпечення 

якості освіти комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №60 

Криворізької міської ради» (додаток №1). 

 

2. З 01.11.2021 ввести в дію затверджене  «Положення про академічну доброчесність 

педагогічних працівників КЗДО КТ №60 КМР» (додаток №2). 

 

3. Призначити відповідальним за забезпечення і оперативне керування процесом вивчення, та 

впровадження  ВСЗЯО вихователя-методиста Курило Ганну Петрівну. 

3.1. Відповідальному в\м Курило Г.П.: 

- Організовувати засідань КВЕ на платформі Ради Закладу (Щокварталу, протокол).  

- До 01.11.2021 визначити компоненти (вимоги), критерії та індикатори ВСЗЯО для 

оцінювання  напрямів діяльності в КЗДО КТ №60 КМР. 

- До 01.06.2022 скласти електронну систему інформаційно – комунікаційних ресурсів 

для створення педагогічними працівниками індивідуальної траєкторії розвитку 

самоосвіти, самосвідомості, самореалізації. 

- Надати аналіз результатів самооцінювання діяльності ЗДО у формі комбінованого звіту 

за визначеними напрямами, критеріями, вимогами та індикаторами. до 31.08.2022 

- До 30.08.2022 Провести щорічне комплексне  самооцінювання з урахуванням завдань 

роботи ЗДО на 2021-2022 навчальний рік та літній період 2022 за усіма напрямами 

визначених Критеріях та індикаторах для самооцінювання. 

 

4. з 01.11.2021 створити команду внутрішніх експертів по впровадженню внутрішньої        системи 

забезпечення якості освіти в ЗДО  у такому складі: 

Кузьма Наталя Віталіївна - директор ; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/926/2010
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/926/2010
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002


Курило Ганна Петрівна – вихователь - методист; 

Кочережко Тетяна Миколаївна – вихователь- методист; 

Гопка Тетяна Віталіївна – заступник директора з господарської діяльності; 

Біжик Ірина Іванівна – голова Профспілкового комітету; 

Друзь Карина Олегівна – діловод; 

Новозванська Ніка Олегівна – старша медична сестра; 

Шелест Тетяна Григорівна – медична сестра з дієтичного харчування; 

Кошелєва Любов Володимирівна – вчитель-дефектолог; 

Остапішина Лариса Володимирівна – вчитель-логопед; 

Лугова Марина Володимирівна - голова батьківського комітету. 

 

5. Команді внутрішніх експертів по впровадженню внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти: 

5.1. Використовувати в роботі компоненти (вимоги), за якими здійснюватиметься процес 

безперервного вдосконалення якості освітньої діяльності, критерії та індикатори, 

рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 

закладах дошкільної освіти затверджених наказом ДСЯОУ №01-11/71 від 30.11.2020 

постійно 

5.2. Використовувати в роботі Державні стандарти розбудови ВСЗЯО, за якими визначається 

якість освітньої діяльності, методи збору інформації, правила і процедури забезпечення 

функціонування ВСЗЯО. постійно 

5.3. До 01.01.2022 розробити стратегію ,  програму реалізації внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти в ЗДО №60 на – 2022-2024 

5.4. До 01.02.2022 скласти - анкети, тести, чек-листи та інші моніторингові матеріали 

оцінювання системи за кожним із напрямів  ВСЗЯО. (Додаток №2) 

5.5. Для аналізу змісту стратегії, стану якості освіти,  провести комплексне самооцінювання 

функціювання  КЗДО КТ №60 КМР  До 01. 08.2022 

5.6.До 01.03.2022 надати звіт про наявність (відсутність) ресурсів для організації освітнього          

процесу та  створення розвивального середовища. 

5.7. До 01.06.2022 забезпечити функціонування системи електронного документообігу для 

ефективного управління закладом освіти.  

 

6. Відповідальним за ведення сайту ЗДО: Курило Г.П. 

6.1. Забезпечити постійний публічний доступ до : 

-  «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти комунального закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №60 Криворізької міської ради», 

-   «Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників КЗДО КТ №60 КМР» 

через офіційний сайт ZDO60@ gmail.com.   

-  Критерії, правила і процедури оцінювання напрямів діяльності закладу  

 

Контроль за виконання наказу залишаю за собою. 

 

Директор ЗДО №60                                                        Наталя КУЗЬМА 

 

З наказом ознайомлені:  

 


	ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ
	Відповідно до розділу V, ст. 41, ст. 48 Закону України «Про освіту» та наказу МОНУ №54 від 16.01.2020 "Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти", наказу ДСЯОУ №01-11/71 "Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування...

	ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ (1)

