
 

 

Львівська міська рада 

Департамент розвитку  управління освіти 

Відділ освіти Галицького та Франківського районів 

Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради 
 
 

 

 

 

НАКАЗ 
м.Львів 

 
01 жовтня 2022 р.                                                                            №_100_____ 

 

 
 

Про створення робочих груп  

та проведення у ліцеї ім. Василя Симоненка ЛМР  

щорічного самооцінювання якості освіти  

у 2022/2023 н. р. 

 

Відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», частини 

другої статті 42 Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 30.11.2020 № 1480 «Про затвердження методичних рекомендацій з 

питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної 

середньої освіти», Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, Статуту 

закладу освіти, інших нормативних документів, з метою розбудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти у ЗЗСО 

 

НАКАЗУЮ: 

1. З метою удосконалення освітніх та управлінських процесів провести щорічне 

самооцінювання якості освіти та освітньої діяльності: 

- за напрямом «Освітнє середовище закладу освіти» –  

листопад – лютий, 2022-2023; 

- за напрямом «Система оцінювання результатів навчання учнів» –            

квітень – травень, 2023 року; 

- за напрямом «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти»  

лютий – березень, 2023 року; 

- за напрямом «Управлінські процеси закладу освіти» –  

квітень – травень, 2023 року. 

2. Для забезпечення проведення щорічного самооцінювання створити робочі 

групи у складі: 

- за напрямом «Освітнє середовище закладу освіти»: 

Нагорна Л. – заступник директора з ВР (координатор групи); 

Марійко Л. – вчитель хімії; 

Чуйко Г. – вчитель початкових класів; 

Вороняк У. - вчитель української мови; 

Вовчук Х. – вчитель англійської мови; 

Скалоцька Н. – вчитель фізкультури; 

Михайленко Д. – голова учнівського самоврядування; 



Яксманицька Д. – член учнівського самоврядування; 

Шоробура Т. – голова батьківського самоврядування (за згодою); 

Тарасюк Г. – член батьківського самоврядування (за згодою); 

Мороз О. – медична сестра. 

- за напрямом «Система оцінювання результатів навчання учнів»: 

Булачек А. – заступник директора з НВР (координатор групи); 

Наконечна С. – вчитель початкових класів; 

Садова В. – вчитель початкових класів; 

Сень В. – вчитель математики; 

Яворська Т. – вчитель зарубіжної літератури; 

Сторожук Р. – вчитель трудового навчання; 

Мельничук Г. – вчитель географія. 

- за напрямом «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу  

             освіти»: 

Коваліско О. – заступник директора з НВР(координатор групи); 

Андраш І. – вчитель німецької мови; 

Карапінка І. – вчитель української мови та літератури; 

Рудик Г. – вчитель початкових класів; 

Старко Г. – вчитель історії; 

Сівак І. - вчитель української мови та літератури; 

Процак Л.  – вчитель математики 

              -   за напрямом «Управлінські процеси закладу освіти»: 

Скоропад Я. – заступник директора з НВР (координатор групи); 

Костецька Я. - вчитель німецької мови; 

Купяк П. – вчитель інформатики; 

Смольська І. – вчитель початкових класів; 

Кашицька Л.   – вчитель математики; 

Пажун Н. – вчитель англійської мови; 

Павлова Н. – практичний психолог. 

3.Робочим  групам: 

3.1.У своїй роботі  керуватися нормативними документами МОН України та 

локальними документами закладу освіти (Положеннями про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти, Положенням про академічну доброчесність педагогічних 

працівників та здобувачів освіти). 

3.2. Для вивчення якості освітньої діяльності використовувати методи збору 

інформації та інструменти, рекомендовані Державною службою якості освіти та визначені 

Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти. 

3.3. Результати щорічного самооцінювання якості освіти та якості освітньої діяльності 

закладу узагальнити за напрямами, надати пропозиції щодо вдосконалення якості освіти та 

якості освітньої діяльності закладу на 2022/2023 навчальний рік. 

 травень – червень 2023 

4. Узагальнені результати, самооцінювання якості освіти та якості освітньої діяльності 

в 2022/2023 н. р. та пропозиції щодо вдосконалення якості освіти та якості освітньої 

діяльності на 2023/2024 н.р., обговорити на засіданні педагогічної ради  

червень 2023 року. 

5. Рішення педагогічної ради з даного питання врахувати при коригуванні  стратегії 

розвитку закладу освіти, розробленні освітньої програми та річного плану роботи на 

2023/2024 навчальний рік. 

6.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

           В.о.директора                                                  Оксана ІВАСЬКЕВИЧ 

 



 
 


