
РІВНЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №22 

РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ  

31.08.2020 року                                                                                           № -___осн.  

Про затвердження Положення  

про внутрішню систему забезпечення 

якості освіти у 

 Рівненській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів №22  

Рівненської міської ради 

 

 

З метою оновлення методичної роботи, освітньої діяльності, 

забезпечення моніторингу та оптимізації соціально-психологічного середовища 

закладу, контролю за виконанням навчальних планів та освітніми програмами, 

якістю знань, умінь і навичок учнів, створення необхідних умов для 

підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників та 

відповідно до рішення педагогічної ради закладу (протокол № 1 від 

31.08.2020року   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у 

Рівненській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 22 Рівненської міської 

ради. 
 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи    С.А. Шама 



СХВАЛЕНО 

Засідання педагогічної ради закладу 

Протокол № 1 

від 31.08.2020р. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ № 43-осн. від 31.08.2020 

Директор школи            С.А.Шама 

 

 

 

 

 

 

 

Положення 

про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

у Рівненській загальноосвітній школі 

І-ІІІ ступенів №22 

Рівненської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальні положення 

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у 

Рівненській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №22 Рівненської міської ради 

розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» (стаття 41. Система 

забезпечення якості освіти). 

- Внутрішня система забезпечення якості в закладі включає: стратегію та 

процедури забезпечення якості освіти; 

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів 

освіти; 

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної 

діяльності педагогічних працівників; 

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської 

діяльності керівних працівників закладу освіти; 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління закладом освіти; 

- створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування; 

- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами закладу освіти. 

 

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти: 

 

- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, 

якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх 

покращення; 

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища 

закладу освіти; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

 


