
 

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) «РОМАШКА»  

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ         

 

26.02.2021                                                                                          № 50 – ОД                                                                                                            

 

Про створення  

робочої групи по впровадженню внутрішньої  

системи забезпечення якості освіти у ДНЗ 

 

Відповідно до ч. 3 ст. 41 закону України «Про освіту», наказу 

Державної служби якості освіти від 30.11.2020 № 01-11/71 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти», з метою  

підвищення якості освітнього процесу, створення необхідних умов для 

методичного забезпечення діяльності закладу, з метою пошуку шляхів 

вдосконалення освітньої діяльності в процесі розбудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити робочу групу, яка буде забезпечувати щорічне самооцінювання 

якості освітньої діяльності у закладі, відповідно до напряму, визначеного 

наказом керівника закладу, у такому складі:  

Хорунжа Л.В. завідувач закладу – керівник і координатор групи; 

Чорнобай О.В. вихователь-методист; 

Тарасенко А.О. музичний керівник;  

Пономаренко О.А. учитель-логопед; 

Зінченко А.Б. практичний психолог; 

Індиченко В.С. асистент вихователя; 

Лисянська Л.О. вихователь; 

Калюжна Т.О. вихователь; 



Кищик Л.В. вихователь; 

Дрюхіна В.М. вихователь; 

Римар Н.С. вихователь; 

Чуненко Н.В. вихователь 

2. Робочій групі: 

2.1. У своїй роботі керуватися нормативними документами Міністерства 

освіти і науки України та локальними документами закладу 

(Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти, 

Положенням про академічну доброчесність учасників освітнього 

процесу). 

2.2. Для вивчення якості освітньої діяльності у закладі  використовувати  

методи збору інформації та інструменти, рекомендовані Державною 

службою якості освіти. 

2.3. Об’єктивні результати щорічного самооцінювання якості освіти та 

якості освітньої діяльності  закладу узагальнювати у відповідності до 

вимог. 

2.4. Узагальнені результати про проведення самооцінювання освітніх і 

управлінських процесів надавати у вигляді звітів, презентацій, схем, 

таблиць тощо. 

2.5. Надавати письмові рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення 

діяльності закладу за результатами самооцінювання та 

спостереження для розгляду на засіданнях педагогічних рад. 

2.6. Звіти за результатами проведеного самооцінювання відповідних 

напрямів у закладі освіти розміщувати на веб-сайті закладу. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

4. Ознайомити з цим наказом працівників закладу дошкільної освіти  

«Ромашка» під особистий підпис згідно зі списком, що додається.  

 

 

Завідувач 

закладу дошкільної освіти                               Лариса ХОРУНЖА 

   


