Про підсумки атестаційної експертизи Сварицевицького навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний
навчальний заклад»
У період з 05 по 19 листопада 2014 року відділом освіти проведено
атестаційну експертизу Сварицевицького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. - ДНЗ».
Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив школи
забезпечує на достатньому рівні реалізацію державної політики в галузі
освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених
Національною стратегією розвитку освіти України.
Проведена певна робота зі 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 за результатами контрольних
випробувань показала високий рівень. Розбіжність за результатами
річного оцінювання навчальних досягнень учнів та проведених комісією
контрольних робіт відповідає середньому рівню.
Заслуговує на увагу робота адміністрації школи та педагогічного
колективу з питань:
забезпечення навчального закладу необхідними навчальними
площами;
забезпечення навчально-виховного процесу комп'ютерами;
забезпечення фаховими періодичними виданнями для різних
напрямів організації навчально - виховного процесу;
-забезпечення учнів та педагогічних працівників навчальною літературою;
кваліфікаційний рівень педагогічних працівників;
залучення дітей соціально незахищених категорій до позашкільної
освіти;
робота закладу з профілактики негативних явищ в учнівському
середовищі;
відвідування учнями навчальних занять;
проходження педагогічними працівниками атестації;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
організації методичної роботи;
використання педагогічними працівниками засобів ІКТ для
здійснення навчально- виховного процесу;

стану дитячого травматизму;
організації виховної роботи у закладі;
забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників
навчально-виховного процесу;
результативність учнів у олімпіадах, кон- курсі-захисті науководослідницьких робіт;
творчі та спортивні досягнення учнів;
частка педагогічних працівників, які мають педагогічні звання;
виконання річного плану роботи;
створення позитивного іміджу навчального закладу.
системність контролю за дотриманням вимог законодавства щодо
роботи загальноосвітнього навчального закладу.
У школі дотримуються санітарно - гігієнічний режим та умови для
підтримання життєдіяльності школярів та працівників .
Школа працює в напрямі: фінансово- економічного забезпечення
життєдіяльності навчального закладу, збільшення позабюджетних
надходжень. Атестаційна експертиза загальноосвітнього навчального
закладу показала, що директор школи Полюхович Олена Михайлівна
відповідає займаній посаді. Поряд з цим у роботі школи є ряд недоліків:
розбіжність за результатами річного оцінювання навчальних
досягнень учнів та проведених комісією контрольних робіт;
освітній рівень педагогічних кадрів;
результативності участі педагогічних працівників у конкурсах
фахової майстерності;
частки коштів спеціального фонду в загальному фінансуванні
навчального закладу.
За підсумками атестації закладом набрано 721 бал.
Враховуючи підсумки оцінки діяльності навчального закладу, експертна
комісія відділу освіти Дубровицької райдержадміністра- ції порушує
клопотання перед регіональною експертною радою управління освіти і
науки Рівненської обласної державної адміністрації атестувати навчальний
заклад.
-

