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Загальна кількість працівників на день перевірки 85 
З них педагогічних працівників 45 
Загальна кількість здобувачів освіти на день перевірки 157 

 
Особи, які беруть участь у проведенні інституційного аудиту: 

 
Посадові особи органу державного нагляду (контролю): 

ГРИГОР’ЄВА Олена Володимирівна – заступник начальника управління-начальник 
відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій 
області (голова); 

ЧЕРКЕЗ Інна Богданівна – заступник начальника відділу інституційного аудиту 
управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області; 
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УНГУРЯН Мар’яна Октавіанівна – начальник відділу моніторингу, позапланового 
контролю закладів освіти та роботи з експертами управління Державної служби якості освіти 
у Чернівецькій області; 

ГАЛАЙ Жанна Олександрівна – головний спеціаліст відділу інституційного аудиту 
управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області; 

БІЛОУС Надія Василівна – головний спеціаліст  відділу моніторингу, позапланового 
контролю закладів освіти та роботи з експертами управління Державної служби якості освіти 
у Чернівецькій області. 

 

Члени комісії: 
ВЕРЕМЧУК Оксана Ростиславівна – учитель образотворчого мистецтва, мистецтва, 

трудового навчання (технології) Чернівецької гімназії №1 імені Тараса  Григоровича  
Шевченка Чернівецької міської ради; 

ГЛОБАК Дмитрій Іванович – директор Глибоцького ліцею Глибоцької селищної ради 
Глибоцького району Чернівецької області; 

ГУЙВАНЮК Лілія Миколаївна – директор навчально-виховного комплексу 
«Вашківецька гімназія ім. І. Бажанського» Вашківецької міської ради Вижницького району 
Чернівецька області, учитель української мови; 

КОСОВАН Оксана Корніївна – консультант КЗ «Міський центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Чернівецької міської ради, учитель початкових класів; 

КОСТІНА-КНІЖНИЦЬКА Анастасія Вікторівна - головний спеціаліст відділу освіти 
Новоселицької міської ради, вчитель української мови та літератури Ванчиківецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ванчиківецької сільської ради Новоселицького району 
Чернівецької області; 

НЕЗНАЙКО Мар’яна Семенівна – директор Драчинецького опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Драчинецької сільської ради Кіцманського району Чернівецької 
області; 

ПАРХОМОВА Людмила Іванівна – заступник з навчально-виховної роботи (початкова 
школа) Чернівецької гімназії № 1 Чернівецької міської ради, учитель початкових класів. 
 
Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа: 

виконувач обов’язків директора КЛИМ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові) 

 
треті особи:      не залучалися      

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові) 
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За результатами оцінювання освітніх і управлінських процесів Комунального закладу «Вижницька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука» («Вижницька спеціалізована 
школа») та внутрішньої системи забезпечення якості освіти  визначено:  
 

Напрям 
оцінювання 

Рівні Опис досягнень закладу освіти і потреб 
у вдосконаленні освітньої діяльності 

та внутрішньої системи забезпечення якості освіти та рівні оцінювання за вимогами 
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1. Освітнє 
середовище 
закладу 
освіти 
 

 +   Комунальний заклад «Вижницька спеціалізована школа інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням предметів та курсів художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука» розташована 
в гірській місцевості. У школі-інтернаті з цілодобовим перебуванням навчається 157 дітей, 
переважна більшість з яких належать до сімей пільгових категорій: малозабезпечених та  
багатодітних. У закладі навчаються двоє дітей-сиріт. Значна частина цих сімей проживає у 
віддалених гірських районах, що унеможливлює щоденне відвідування дітьми найближчих 
закладів загальної середньої освіти, особливо в осінньо-зимовий період. У закладі працює 85 
працівників, з них – 45 педагогів.  

На території закладу освіти (понад 3 га) розташовано два навчальні та три спальні корпуси, 
спортзал та господарські приміщення. Одна будівля здається в оренду Комунальному обласному 
позашкільному навчальному закладу «Буковинський центр мистецтв» на підставі договорів оренди 
нерухомого майна. 

Загалом територія та приміщення чисті й охайні, проте експерти зафіксували будівельне 
сміття й бите скло, яке належить орендарю. Останній ігнорував звернення директора школи-
інтернату щодо вивезення сміття, про що складено акт. Відсутні сухостійні та колючі дерева, кущі, 
гриби та рослини з отруйними властивостями. Територія закладу у вечірній та нічний час 
освітлюється. Огляд території щодо її безпечності для організації освітнього процесу здійснюється 
щоденно. 

Наявна огорожа навколо території всіх корпусів закладу освіти, що унеможливлює 
несанкціонований заїзд транспорту. Проте вона є доступною для сторонніх осіб, які відвідують 
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секції та гуртки в орендованих приміщеннях. На території наявна занедбана аварійна будівля,  
небезпечна для учасників освітнього процесу. 

У приміщенні закладу наявна пожежна сигналізація та відеоспостереження, а отже, 
несанкціонований доступ сторонніх осіб до навчальних приміщень неможливий.  

Територія закладу освіти не рівна і не пристосована для занять спортом. Наявні волейбольне 
та футбольне поля, останнє з яких не придатне для використання під час уроків фізичної культури, 
наявні старі металеві конструкції. Відсутній майданчик для здобувачів початкової школи, не 
облаштовано майданчик для заняття ігровими видами спорту. Керівництво закладу освіти 
впродовж останніх років не вживало заходів щодо облаштування спортивних та ігрових 
майданчиків. Подано документи на конкурс щодо будівництва басейну. 

Навчальні кабінети початкової школи непрохідні. Початкова школа  відокремлена від 
навчальних приміщень для здобувачів базової та старшої освіти.  

Навчальні кабінети закладу освіти не розміщені в цокольних та підвальних приміщеннях. 
У закладі освіти здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, 

повітряного,  епідеміологічного режимів в умовах адаптивного карантину. В окремих приміщеннях 
закладу не забезпечено належне освітлення та тепловий режим. 

У закладі здійснюється щоденне прибирання та провітрювання приміщень, згідно із 
затвердженим графіком, який складено з урахуванням специфіки роботи школи-інтернату та вимог 
до роботи в умовах поширення COVID-19.  

На момент проведення інституційного аудиту у закладі освіти було недостатньо кип’яченої 
води для забезпечення питного режиму. 

У навчальному корпусі №1 для педагогічних працівників та учнів 1-9 класів  облаштовано 
два санітарні вузли (чоловічий і жіночий), у яких наявні   кабінки в достатній кількості, 
рукомийники, холодна вода, рідке мило, електричні сушарки, проте відсутній туалетний папір. 
Відсутні  окремі  туалетні  кімнати  для  учнів  початкової  школи. У навчальному корпусі №2 для 
учнів 10-11 класів, а також біля роздягалень  спортивного залу та для працівників харчоблоку 
туалети відсутні. В окремому корпусі розміщено добре обладнані душові кабінки, у яких відсутні 
фени. Спальні приміщення обладнано санітарними вузлами в достатній мірі. . 

За результатами анкетування, облаштування території навколо школи, чистоту навчальних 
кабінетів, туалетних кімнат, їдальні, спортивної зали та температурний режим переважна більшість 
учнів та батьків оцінили на «відмінно» та  на «добре» відповідно. 

 Кількість здобувачів освіти не перевищує його проєктну потужність (навчається 157 
здобувачів освіти при потужності – 220). У закладі освіти всі навчальні приміщення 
використовуються раціонально. У переважній більшості комплектування класів відбувається з 
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урахуванням чисельності здобувачів освіти, площі навчальних приміщень. Середня 
наповнюваність класів – 17 учнів.  

Педагогічні працівники забезпечені персональними та робочими місцями. Облаштовано 
місця відпочинку для педагогічних працівників та для здобувачів освіти початкової школи. Є 
потреба у створенні місць відпочинку для здобувачів освіти  5-11 класів. 

Заклад освіти достатньо забезпечений навчальними приміщеннями, необхідними для 
реалізації освітньої програми та організації освітнього процесу. Проте переважна більшість 
навчальних кімнат не є навчальними кабінетами з окремих предметів (відсутні кабінети української 
мови і літератури, географії, історії). Кабінети природничо-математичного напряму – 
комбінованого типу: кабінет хімії та біології, кабінет математики та фізики. У закладі освіти 
відсутня актова зала. 

Наявні предметні навчальні кабінети, кабінети початкових класів, майстерень достатньо 
обладнані засобами навчання, зокрема трьома інтерактивними панелями,  для виконання 
навчальної програми. 

Інструктажі та навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил 
поведінки в умовах надзвичайних ситуацій із працівниками закладу та здобувачами освіти 
проводяться систематично (згідно з вимогами законодавства про охорону праці). До проведення 
інструктажів залучаються працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 
Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, 
правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій Це підтвердили й учні в ході опитування: 90% 
відповіли, що вчителі й керівництво школи регулярно інформують їх щодо правил охорони праці, 
безпеки життєдіяльності під час занять, пожежної безпеки, правил поведінки під час надзвичайних 
ситуацій із залученням спеціальних служб, 10% – що регулярно під час проведення навчальних 
занять. Усі педагогічні працівники підтвердили проведення відповідних інструктажів та навчань.  

Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.  

Інструктажі/навчання педагогічних працівників у закладі освіти з питань надання домедичної 
допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та 
працівників під час освітнього процесу проводяться систематично. 

Усі педагогічні працівники закладу освіти засвідчили наявність розробленого алгоритму дій 
під час нещасного випадку зі здобувачами освіти. 

Організація харчування в закладі освіти загалом сприяє формуванню культури здорового 
харчування. Проте є окремі недоліки: відсутнє щоденне та перспективне меню, сервірування столів 
є неповним.  
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Згідно з результатами анкетування батьків, усі учні харчуються в закладі освіти: 91% дітей 
завжди, 9% – переважно харчуються, з них –  77% повністю задоволені харчуванням, 22% – 
переважно задоволені. 80% педагогів задоволені умовами організації харчування в закладі; 52% 
учнів уважають, що їжа в їдальні завжди смачна і корисна, 48% – як правило, смачна і корисна. 
Спостерігається тенденція до покращення умов харчування. 

Комп’ютери закладу освіти не облаштовані технічними засобами та інструментами контролю 
за безпечним користуванням мережею Інтернет. На персональних комп’ютерах не встановлено 
ліцензійну операційну систему з інтегрованим модулем безпеки, блокування реклами, соціальних 
мереж. У закладі не використовується ліцензійне антивірусне програмне забезпечення. 

Усі здобувачі освіти та переважна більшість батьків (69%) поінформовані закладом щодо 
безпечного використання мережі Інтернет. З батьками проводиться профілактична робота щодо 
попередження кібербулінгу  (63%) та безпечного використання мережі Інтернет. Зі здобувачами 
освіти інформаційні  заходи щодо безпечного використання мережі Інтернет проводяться на 
годинах спілкування, уроках тощо. 

У закладі освіти налагоджена система роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до 
освітнього процесу, педагогічних працівників до професійної діяльності. Переважна більшість 
(86%)  батьків вважають, що в їхніх дітей не виникали проблеми з адаптацією до умов закладу 
освіти. 

92% педагогів відзначили, що в закладі освіти застосовуються заходи, що допомагають 
педагогічним працівникам адаптуватись до змін умов праці.  

У закладі освіти розроблено, затверджено та оприлюднено на сайті закладу План заходів, 
спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню). Заходи проводяться регулярно 
відповідно до плану роботи. 

Освітнє середовище закладу освіти вільне від будь-яких форм насилля та дискримінації. У 
закладі реалізуються заходи із запобігання проявам дискримінації: виховні години, групові та 
індивідуальні заходи за участю практичного психолога та соціального педагога тощо. Виконання 
зазначених заходів підтверджує в анкетах більшість учасників освітнього процесу. У ході 
опитування і здобувачі освіти, і педагогічні працівники підтвердили, що в закладі чимало уваги 
приділяють цьому питанню. Про те, що постійно проводиться робота з батьками щодо 
попередження та зниження рівня дискримінації, засвідчили 56% батьків, часто – 23%. Більшість 
батьків засвідчили систематичність проведення роботи з батьками щодо попередження та 
зниження рівня насилля.  

Освітнє середовище безпечне й психологічно комфортне. Здобувачі освіти відзначили, що їм 
подобається перебувати в школі (48% – дуже подобається; 52% – подобається), у школі вони 
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почуваються комфортно (76% – комфортно, 24% – в цілому комфортно). 90% педагогічних 
працівників цілком задоволені освітнім середовищем та умовами праці в закладі освіти, 10% – 
переважно задоволені. Батьки зазначають, діти йдуть до школи в піднесеному настрої, з радістю – 
67%, здебільшого охоче – 27%.  

Керівництво та педагогічні працівники закладу освіти проходять навчання (у тому числі 
дистанційно) з протидії булінгу, співпрацюють з представниками правоохоронних органів, іншими 
фахівцями, ознайомлюються з нормативно-правовими документами щодо виявлення ознак 
булінгу, іншого насильства та запобігання йому. На це вказали всі педагогічні працівники 
Вижницької спеціалізованої школи. 

У закладі освіти сформовано та оприлюднено правила поведінки для учнів, які забезпечують 
дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини, проте вони не формують 
позитивної мотивації в поведінці школярів. 

За результатами анкетування, усі  здобувачі освіти, 97% педагогічних працівників, 99% 
батьків ознайомлені з правилами поведінки в закладі  й дотримуються їх.  

Учасники освітнього процесу взаємодіють на засадах взаємоповаги: не спостерігаються 
випадки образливої поведінки, прояви фізичного або психологічного насильства. 

У закладі освіти не зафіксовано випадків булінгу. У ході опитування 97% здобувачів освіти 
підтвердили, що не відчувають у закладі освіти булінг (цькування), їм комфортно у школі й класі, 
3% респондентів зазначили, що з ними траплялися поодинокі випадки агресії або кепкування. По 
допомогу зверталися до класного керівника та педагогічних працівників. За свідченнями батьків, 
реакція закладу освіти була конструктивною. 92% педагогічних працівників та 86% батьків 
підтвердили, що в закладі причини для звернення щодо випадків булінгу відсутні. 

Психологічна служба закладу освіти здійснює системну роботу з виявлення, реагування та 
запобігання булінгу, іншим  видам насильства. Здобувачі освіти, яким необхідна психолого-
соціальна підтримка, отримують її. 

У закладі освіти не навчаються діти з особливими освітніми потребами. Частково забезпечено 
архітектурну доступність у межах першого поверху; більшість приміщень не адаптовані до 
використання учасниками освітнього процесу з особливими освітніми потребами. Відсутня 
ресурсна кімната.  

У закладі освіти формуються навички здорового способу життя та екологічно доцільної 
поведінки в учнів під час освітнього процесу. 

Простір закладу освіти, обладнання, засоби навчання сприяють формуванню ключових 
компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти. Наявне в закладі освіти обладнання та 
засоби навчання використовуються в навчально-пізнавальній діяльності учнів. За результатами 



8 
 

опитування, здобувачі освіти стверджують, що педагогічні працівники під час навчання та 
позаурочних заходів використовують  лабораторне обладнання (62% – часто, 18% – постійно), 
мультимедійне обладнання (55% – часто, 38% – постійно), комп’ютерну техніку та програми (52% 
– постійно, 41% – часто), візуалізацію корисної інформації (карти, графіки, формули тощо) (59% – 
постійно, 41% – часто), наочність (48% – часто, 45% – постійно), спортивну залу/ спортивний 
майданчик (69% – постійно, 28% – часто), спортивний інвентар (59% – постійно, 34% – часто). 

У закладі освіти створений сучасний інформаційно-ресурсний центр, який використовується 
для навчальної, проєктної, дослідницької, творчої діяльності, організації різних форм роботи, 
комунікації учасників освітнього процесу. Ресурси бібліотеки використовуються для формування 
у здобувачів освіти інформаційно-комунікативної компетентності через проведення консультацій, 
навчальних занять, позаурочних заходів. 

У бібліотеці встановлено комп’ютерну техніку (4 ноутбуки та плазмова панель) з доступом 
до мережі Інтернет, що дозволяє автоматизувати бібліотечні процеси, забезпечити вільний доступ 
до якісних освітніх і культурних ресурсів, творчих лабораторій. 

За результатами опитування, 86%  здобувачів освіти відвідують шкільну бібліотеку 
(інформаційно-ресурсний центр) для самопідготовки, консультацій, проєктної роботи, 10% – 
відвідують тільки для отримання необхідної літератури та підручників, 10% – відвідують під час 
зустрічей з письменниками, виставок учнівських робіт, іншої культурної діяльності, 14%  
респондентів не користуються шкільною бібліотекою. 

Рівні оцінювання за вимогами: 
1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці – вимагає покращення; 
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та 

дискримінації – високий; 
1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього 

простору – достатній. 
2. Система 
оцінювання 
здобувачів 
освіти 

 +   Критерії, правила та процедури оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 4-11 
класів оприлюднено в різних формах, проте потребують оприлюднення критерії, правила і 
процедури оцінювання учнів 1-3 класів.  

Згідно зі спостереженнями за навчальними заняттями в початковій школі, переважна 
більшість здобувачів освіти отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання 
результатів навчання. У базовій школі лише третина вчителів під час виконання учнями тих чи 
інших завдань повідомляли критерії оцінювання. 

За результатами опитування, педагоги інформують здобувачів освіти про критерії 
оцінювання на початку навчального року (82%), перед вивченням кожної теми (64%), за потреби 
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учням надаються індивідуальні роз’яснення (49%). Заклад здійснює інформування батьків про 
критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень учнів (91% батьків). 56% 
педагогів використовують виключно критерії МОН України, 31% адаптують їх до умов закладу, 
лише 13% вчителів розробляють власні, залучаючи учнів. 

Усі опитані здобувачі освіти відповіли, що вчителі ще до початку оцінювання завжди 
пояснюють, за що учні можуть отримати певну оцінку, а після оцінювання завжди її 
обґрунтовують.  

Троє з чотирьох педагогічних працівників початкової школи  застосовують систему 
оцінювання, спрямовану на реалізацію компетентнісного підходу, застосовують різні прийоми 
формувального оцінювання. Натомість у базовій та старшій школі менше половини вчителів 
застосовують компетентнісний підхід: лише 42% педагогів добирають домашнє завдання, 
спрямоване на оволодіння ключовими компетентностями, 25% вчителів дають учням можливість 
вибору рівня навчальних завдань і напрямів навчальної діяльності. Домашні завдання мають 
репродуктивний характер, інструктаж щодо їх виконання не проводиться, критерії оцінювання не 
оголошуються. Відсутня дослідницька діяльність учнів під час навчальних занять, не створюються 
проблемні ситуації. На окремих уроках рівень складності завдань, які виконували учні, не 
відповідав очікуваним результатам, передбаченим програмою. Існує потреба у вдосконаленнi 
системи оцiнювання, зокрема щодо ширшого використання формувального оцiнювання в базовій 
та старшій школі. 

Переважна більшість здобувачів освіти та батьків вважають оцінювання результатів навчання 
в закладі освіти справедливим та об’єктивним.  

У закладі освіти проводиться системний внутрішній моніторинг результатів навчання 
здобувачів освіти лише окремих предметів інваріантної частини. Несистемно здійснюється 
вивчення результатів навчання здобувачів з предметів художньо-естетичного циклу.  

За результатами моніторингів здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти, на 
засіданнях психолого-педагогічних консиліумів та педагогічних радах визначаються чинники 
впливу на отриманий результат, приймаються рішення щодо їх коригування, проте позитивна 
динаміка, що спостерігається в показниках результатів навчання здобувачів освіти незначна  . 

Загалом педагоги закладу освіти відстежують особистісний поступ здобувачів освіти, 
формують у них позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують бажання вчитися, 
запобігають побоюванню помилитися, мотивують їх до навчання, налагоджують партнерські 
стосунки «учитель-учень», надають учням індивідуальні консультації, заохочують до участі в 
різноманітних конкурсах, олімпіадах.  



10 
 

Більшість учителів початкової школи використовують у своїй роботі формувальне  
оцінювання, що сприяє особистісному поступу здобувачів освіти, зокрема ведуть щоденники 
спостережень, організовують активну, різнобічну, продуктивну, максимально самостійну 
навчально-пізнавальну діяльність, надають зворотний зв’язок учням. Натомість учителі базової та 
середньої школи виявили нерозуміння суті формувального оцінювання. За спостереженнями за 
навчальними заняттями, лише 42% педагогів спрямовують оцінювання навчальних досягнень на 
індивідуальний поступ. 

Згідно з опитуванням, 69% учнів отримують аргументацію виставлених оцінок і визначення 
шляхів покращення результатів навчання, 79%  аналіз допущених помилок, 76% – заохочення до 
подальшого навчання від усіх вчителів; 59% учнів відзначили, що їхні навчальні досягнення 
оцінюють з метою визначення рівня знань, умінь, навичок, 41% – для відстеження індивідуального 
прогресу.  

За результатами анкетування, більшість здобувачів освіти вважають, що вчителі їх 
підтримують (69%), вірять у їхні успіхи та поважають (72%), допомагають на прохання (86%).  
Згідно з опитуванням педагогів, вчителі надають учням потужну мотиваційну підтримку, 
проводять індивідуальні заняття, консультації тощо. 

За спостереженнями за навчальними заняттями учні Вижницької спеціалізованої школи 
проявляють високу пізнавальну активність, значну мотивацію та відповідальне ставлення до 
навчання. Проте лише 26% вчителів дають учням можливість вибору рівня навчальних завдань і 
напрямів навчальної діяльності. За результатами опитування, 83% учнів усвідомлюють важливість 
навчання для подальшого життя, 93% розуміють, яку роль відіграють праця та наполегливість у 
навчанні, 55% – розуміють, що все залежить від їхньої праці та батьків, які мотивують їх до 
навчання. 

За спостереженнями за навчальними заняттями, заклад загалом забезпечує розвиток в учнів 
уміння самооцінювання та взаємооцінювання. Це підтвердили під час анкетування всі учні: 52% – 
постійно здійснюють само- та взаємооцінювання під час навчальних занять, 45% – здебільшого. 
Педагогічні працівники усвідомлено ставляться до застосування таких форм оцінювання, про що 
свідчать результати їх анкетування: 74% застосовують самооцінювання, 54% – взаємооцінювання.  

Рівні оцінювання за вимогами: 
2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх 

навчальних досягнень – вимагає покращення. 
2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та 

коригування результатів навчання кожного здобувача освіти – достатній. 
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2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності 
за результати свого навчання, здатності до самооцінювання – достатній. 

3. 
Педагогічна 
діяльність 
педагогічних 
працівників 
закладу 
освіти 

 +   Педагоги закладу планують свою професійну діяльність; наявне календарно-тематичне 
планування розроблено ними самостійно відповідно до освітньої програми. За результатами 
анкетування не всі педагоги, плануючи навчальну діяльність, враховують специфіку закладу 
освіти, особливості класу, особистісний поступ дітей, зокрема власний досвід роботи беруть до 
уваги лише 56% респондентів; досвід, запозичений у колег – лише 41%, розробки інтернет-сайтів і 
блогів, які стосуються викладання конкретного предмета – 21%. Усі педагоги послуговуються 
методичними рекомендаціями МОНУ. 

Усі педагоги початкової школи і переважна більшість педагогів базової та старшої школи 
застосовують під час роботи освітні технології, спрямовані на оволодіння здобувачами освіти 
ключовими компетентностями та наскрізними вміннями, в тому числі формують в учнів культуру 
спілкування державною мовою, навчання впродовж життя, що передбачає опанування умінь і 
навичок, необхідних для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, 
отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, 
визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і 
в групі. Потребує активізації формування таких компетентностей, як  екологічна, громадянська, 
ініціатива та підприємливість.  

Учителі беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів: 
планують і проводять індивідуальні заняття, використовуючи складені завдання, надають 
консультації тощо.  

За результатами анкетування, переважна більшість педагогічних працівників поширюють 
власний педагогічний досвід на сайті закладу, 26% – у матеріалах та виступах конференцій, 23% – 
у професійних спільнотах соціальних мереж, на освітніх платформах, зокрема на платформі 
«Всеосвіта», онлайн-порталі «На Урок», «Методичний портал», що підтверджується відповідними 
сертифікатами. Більшість педагогів зазначили, що не мають власних освітніх ресурсів (блогів, 
сайтів). 

Переважна більшість педагогічних працівників спрямовують зміст навчального матеріалу на 
виховання суспільних цінностей, зокрема поваги до державної мови і культури, розвивають в учнів 
соціальну емпатію та толерантність, навички співпраці та культуру командної роботи. 

Близько половини педагогів закладу освіти, з них – усі педагоги початкової школи, 
застосовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі на різних етапах 
педагогічної діяльності. Лише 30% учителів використовують електронні освітні ресурси і лише 
17% педагогів використовують медіаресурси, що пов’язано з недостатнім забезпеченням 
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мультимедійною технікою кабінетів базової та старшої школи, а відтак, потребує підвищення 
рівень цифрової грамотності педагогічних працівників. Під час навчальних занять у базовій та 
старшій школі ноутбук та інтерактивні панелі використовувалися неефективно: здебільшого для 
демонстрації навчального матеріалу, оскільки в закладі відсутній відповідний інтерактивний 
програмний комплекс, який містить навчально-методичні матеріали для конструювання 
навчального заняття.  Загалом учні задоволені організацією дистанційного навчання: 52% 
оцінюють використання технологій дистанційного навчання на відмінно, 45% – на добре. 

Педагогічні працівники закладу освіти забезпечують власний професійний розвиток з 
урахуванням цілей та напрямів розвитку освітньої політики, обираючи кількість, види, форми та 
напрями підвищення рівня власної професійної майстерності. У школі проводяться відкриті уроки 
й виховні заходи, майстер-класи, засідання методичних об’єднань, творчі звіти тощо. За 
результатами анкетування, найбільшу популярність мають курси підвищення кваліфікації при 
ІППОЧО – 95% респондентів, проте всі педагоги активно займаються самоосвітою 69%, проходять 
навчання в інших суб’єктів підвищення кваліфікації: онлайн-курси – 64%, конференції, методичні 
семінари – 36%, вебінари – 33% учителів.  

За результатами анкетування педагогів, встановлено, що протягом п’яти останніх років 
педагогічні працівники обирали таку тематику для професійного зростання: форми організації 
освітнього процесу (67%), формування у здобувачів освіти громадянської позиції і використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (64%), законодавче забезпечення освітнього 
процесу (59%), методичні аспекти викладання предметів та курсів (51%), психологічні особливості 
роботи зі здобувачами освіти різних вікових категорій (48%), безпечне освітнє середовище (48%), 
профілактика та прояви девіантної поведінки (13%), організація інклюзивного навчання (5%). 
Очевидно, що потребує окремої уваги питання підвищення кваліфікації вчителів у частині 
методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Усі педагоги зазначають, що в 
закладі освіти створено умови для постійного підвищення кваліфікації; 97% відзначили, що немає 
жодних перешкод для професійного розвитку. 

Питання впровадження інноваційних технологій неодноразово розглядалося на засіданнях 
педагогічної ради. Усі педагоги закладу активно впроваджують інноваційні технології навчання: 
інформаційно-комунікаційні, інтерактивні, проєктні технології, прийоми технології критичного 
мислення тощо. Проте участі в сертифікації та експериментальній роботі не беруть. Директор 
закладу освіти є експертом інституційного аудиту. 

90% здобувачів освіти стверджують, що їхня думка вислуховується та враховується під час 
проведення уроків, 10% вважають, що враховується з окремих предметів. У закладі діє учнівське 
самоврядування, представники якого беруть участь у діяльності закладу освіти, у тому числі в 
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удосконаленні освітнього середовища, у розробленні плану роботи закладу в частині виховних 
заходів. 

За спостереженнями, переважна більшість педагогічних працівників використовують форми 
роботи, спрямовані на формування партнерських взаємин зі здобувачами освіти, застосовують 
особистісно орієнтований підхід. Учні є активними учасниками освітнього процесу.  

У закладі освіти планують та реалізують заходи, що передбачають конструктивну співпрацю 
педагогів з батьками учнів: організовують консультаційні пункти для батьків майбутніх 
першокласників, проводять  круглі столи, відеолекторії, дні відкритих дверей, батьківські збори 
тощо. Батьки залучаються до участі в позаурочних  заходах, роботи в гуртках, секціях, об’єднаннях 
за інтересами. Проте, з огляду на специфіку регіону та самого закладу освіти, загалом робота з 
батьками здійснюється індивідуально (це відзначили всі педагоги закладу освіти). Усе це сприяє 
налагодженню партнерських взаємин між педагогами закладу освіти та батьками здобувачів освіти. 
Забезпечується зворотний зв’язок. Аналізується результативність проведених заходів. 

Підтвердженням налагодженої конструктивної співпраці закладу освіти та батьківської 
громадськості є результати анкетування: 93% батьків відзначили постійний зворотний зв’язок; у 
розв’язанні проблемних ситуацій з дитиною 95% батьків розраховують на допомогу класного 
керівника, 51% – на директора школи, 37% – на педагогів, 27% – на шкільного психолога, 20% – на 
заступника директора. Про діяльність закладу освіти 96% батьків отримують інформацію від 
класних керівників, 73% – на батьківських зборах, 45% – зі спільнот у соціальних мережах, 20% – 
із сайту закладу освіти.  

У закладі освіти налагоджено професійну співпрацю, діють п’ять методичних об'єднань, 
діяльність яких характеризується різними формами взаємодії, ініціативами щодо забезпечення 
якості освіти, активною участю в педагогічних радах.  У школі функціонує «Школа молодого 
педагога», проводяться відкриті уроки й виховні заходи, творчі звіти вчителів. Здійснюється 
взаємовідвідування уроків між молодими вчителями і наставниками. Практикується наставництво. 
Усі педагоги вважають, що психологічний клімат закладу освіти сприяє їхній співпраці. 

У закладі освіти розроблено та затверджено Положення про академічну доброчесність, яке 
розміщено на сайті. Педагогічні працівники загалом діють на засадах академічної доброчесності 
(під час оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, використання джерел інформації, 
результатів досліджень). Більшість педагогічних працівників зазначають, що дотримуються 
академічної доброчесності: вказують автора, джерело інформації, інформують про 
неприпустимість плагіату, проводять роз’яснювальну роботу щодо авторського права, 
розробляють завдання для учнів, що унеможливлюють списування. П’ятеро педагогів пройшли 
навчання з питань академічної доброчесності та медіаграмотності. Проте, згідно із 
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спостереженнями за навчальними заняттями та аналізом домашніх завдань, що задавалися під час 
дистанційного навчання, лише окремі вчителі базової та старшої школи надавали учням завдання, 
які унеможливлювали списування.  

Педагогічні працівники формують культуру академічної доброчесності здобувачами освіти, 
інформуючи учнів про дотримання основних засад та  принципів академічної доброчесності під час 
проведення навчальних занять та в позаурочній діяльності. У кожному класі в інформаційних 
куточках розміщено інформацію про академічну доброчесність, кодекси честі з правилами. На 
батьківських зборах ознайомлювали батьків з Положенням про академічну доброчесність. 97% 
педагогів в анкетах зазначають, що проводять бесіди щодо дотримання академічної доброчесності, 
69% – знайомлять здобувачів освіти з основами авторського права, 31% – використовують 
методичні розробки для формування основ академічної доброчесності.  Проте лише 13% педагогів 
під час анкетування зазначили, що на уроках дають завдання, які унеможливлюють списування. 
90% учнів стверджують,  що з ними регулярно проводяться бесіди про важливість дотримання 
академічної доброчесності. 

Рівні оцінювання за вимогами: 
3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання 

сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових 
компетентностей здобувачів освіти – достатній; 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних 
працівників – достатній; 

3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти 
– високий; 

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 
доброчесності – достатній. 

4. 
Управлінські 
процеси 
закладу 
освіти 

 +   Виконувач обов’язків директора Комунального закладу «Вижницька спеціалізована школа-
інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-
естетичного циклу імені Назарія Яремчука» на посаді з жовтня 2016 року. В межах наданих йому 
повноважень якісно організовує діяльність закладу освіти, вирішує питання фінансово-
господарської діяльності установи, забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення 
контролю за всіма напрямами діяльності. 

У закладі освіти наявна стратегія розвитку на 5 років (2020-2025 роки), яка затверджена 
педагогічною радою, затверджена засновником та оприлюднена на інформаційному сайті школи. 
Документ відповідає особливостям діяльності закладу освіти, проте не враховує профільне 
навчання (10-11 класи) та допрофільну підготовку здобувачів освіти (8-9 класи). У стратегії 
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відсутнє чітке перспективне бачення типу закладу освіти. До її розроблення долучалася переважна 
більшість педагогів школи (77 %) та представники учнівського самоврядування.  

У Вижницькій спеціалізованій школі здійснюється річне планування роботи. Річний план 
роботи містить аналіз роботи закладу за попередній навчальний рік, враховує освітню програму, 
результати самооцінювання, проте недостатньо реалізує стратегію розвитку закладу освіти.  Стан 
його виконання аналізується у щорічному звіті директора, обговорюється на засіданнях 
педагогічної ради школи за підсумками семестру та навчального року. За потреби, до плану роботи 
впродовж року вносяться корективи. Річний план розробляється у співпраці керівництва закладу 
освіти, більшої частини педагогічних працівників (62%), представники учнівського 
самоврядування долучаються до його розроблення в частині планування виховної роботи.  

Її діяльність не повною мірою узгоджується з річним планом роботи і стратегією розвитку 
закладу: не простежується наступність, перспективність, аналітична обґрунтованість питань. 
Кількість засідань та питань, що виносяться на обговорення, є надмірною: окремі питання не 
входять до повноважень цього колегіального органу, а можуть розглядатися на нарадах. Зміст 
окремих питань подано загальними фразами,  без відображення суті,  водночас практично всі 
педагогічні працівники вказують на систематичність проведення засідань педагогічних рад, їх 
ефективність, демократичність й колегіальність ухвалених рішень, що може свідчити про 
нерозуміння ролі педради в організації освітнього процесу. 

У закладі освіти розроблено, затверджено та оприлюднено на інформаційному сайті 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. У 2020 році у Вижницькій 
спеціалізованій школі було проведено самооцінювання якості освітньої діяльності та 
управлінських процесів, проте не за всіма критеріями, визначеними Положенням. Учасники 
освітнього процесу були залучені до проведення самооцінювання якості освітньої діяльності через 
процедури самооцінювання  (залучалися до опитування). Його результати були включені до 
річного звіту директора школи, але тільки частково враховані в річному плані роботи на новий 
навчальний рік.  

Керівник закладу освіти вживає заходів щодо створення належної матеріально-технічної та 
навчально-методичної бази установи, звертається з відповідними клопотаннями до засновника 
(Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації), щорічно звітує про 
проведену впродовж навчального року роботу за окремими напрямами діяльності. Водночас на 
момент проведення інституційного аудиту зафіксовано відсутність клопотань про демонтаж 
аварійної будівлі, що розташована на території закладу освіти, та облаштування спортивних 
майданчиків для занять фізичною культурою. Проте за останні три роки у Вижницьку 
спеціалізовану школу закуплено інтерактивні панелі, обладнано класні кімнати початкових класів 
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згідно з вимогами НУШ, кабінет образотворчого мистецтва, майстерню для викладання предмету 
«Технології», встановлено відеонагляд, облаштовано пожежну сигналізацію, евакуаційні виходи із 
приміщень спальних корпусів.  

Керівництвом закладу вживаються заходи для забезпечення комфортного освітнього 
середовища:  у 2019 році розроблено й подано в Державний фонд регіонального розвитку проєкт 
«Капітальний ремонт навчального корпусу №1 та благоустрій прилеглої території» (ремонт 
системи опалення, водопровід, перекриття даху, фасад). Спільно з Вижницькою ТГ розроблено 
проєкт щодо облаштування басейну на території закладу освіти. Виконувач обов’язків директора 
усвідомлює та формулює завдання, які потребують вирішення, шукає способи подолання 
проблемних питань, звертається за професійною підтримкою. 

Керівництво закладу освіти сприяє формуванню відносин довіри, прозорості та дотримання 
етичних норм. Практично всі учасники освітнього процесу задоволені загальним психологічним 
кліматом закладу. 90% педагогічних працівників задоволені умовами праці. Учням подобається 
перебувати в закладі освіти (48% – дуже подобається, 52% – подобається), комфортно у закладі 
почуваються 76% учнів, в цілому комфортно – 24%.  

Більшість батьків зазначає, що зі сторони керівництва закладу немає упередженого ставлення 
до учнів, діти охоче йдуть до школи: 97% батьків вказали, що діти йдуть до школи із піднесеним 
настроєм, 27%  – здебільшого охоче. 90% опитаних здобувачів освіти вважають, що керівництво 
закладу відкрите для спілкування. Керівництво закладу освіти доступне для спілкування з 
учасниками освітнього процесу, представниками місцевої громади, в тому числі завдяки 
використанню сучасних засобів комунікації. 

Усі звернення учасників освітнього процесу розглядаються вчасно та вживаються відповідні 
заходи реагування. Переважна більшість батьків (86%) відповіли, що їм вдається завжди 
поспілкуватися з керівництвом закладу освіти та досягти взаєморозуміння, вони залучаються до 
прийняття важливих управлінських рішень (83%). При розв'язанні конфліктів на допомогу 
класного керівника розраховують майже всі батьки, на допомогу виконувача обов’язків директора 
– 50% батьків. Керівництво закладу вчасно розглядає усні звернення та вживає заходів реагування, 
про що зазначили 93% опитаних учнів. 92% педагогічних працівників відзначили, що керівництво 
співпрацює з ними і забезпечує зворотний зв’язок щодо їхньої праці. На момент проведення 
інституційного аудиту в закладі був наявний журнал особистого прийому громадян, проте 
відсутній журнал реєстрації звернень громадян.  

Заклад освіти має власний інформаційний сайт, сторінку в мережі Facebook, у коридорах та 
рекреаціях розміщено багато інформаційних стендів. Під час опитування 28% батьків зазначили, 
що інформацію про діяльність закладу отримують із сайту школи, а 25% – через сторінки в 
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соціальних мережах, що є високим показником з огляду на географічне розташування школи та 
проблеми із інтернет-зв’язком у гірській місцевості, 82% зазначили, що вони отримують 
інформацію про діяльність закладу на батьківських зборах, а 90%  –  від класного керівника. 

Усі педагогічні працівники в закладі працюють за фахом. Вакансії відсутні. Керівництво 
проводить кадрову політику щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими та вмотивованими 
працівниками, застосовуючи засоби як морального, так і матеріального заохочення. Це зазначено 
в Колективному договорі, а також розроблено Положення про надання щорічної грошової 
винагороди.  

У закладі освіти створено умови для постійного професійного розвитку  –   підвищення 
кваліфікації, чергової та позачергової атестації та сертифікації педагогічних працівників. Про це 
засвідчили всі педагоги, які взяли участь в опитуванні.  

У закладі освіти розроблений, затверджений та оприлюднений план підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників. Керівництво закладу щорічно подає пропозиції засновнику щодо обсягу 
коштів для підвищення кваліфікації. За останні три роки позачергової атестації не було, вчителі 
початкових класів не брали участі в добровільній сертифікації педагогічних працівників. 

Майже всі учасники освітнього процесу (93% опитаних учнів, 99% батьків, усі педагоги) 
вважають, що їхні права в закладі освіти не порушуються. У закладі розроблено, затверджено та 
оприлюднено правила поведінки для учнів, хоча вони потребують доопрацювання – зміни 
формулювань на такі, що формують позитивну мотивацію в поведінці. 

За результатами опитування, керівництво під час прийняття управлінських рішень враховує 
думку батьків (83% опитаних), педагогічних працівників (90%), здобувачів освіти (41%). Здобувачі 
освіти долучалися до укладання правил для учнів, розкладу занять та плану виховних заходів. 

Керівництво створює умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі 
освіти та сприяє їхній участі у вирішенні питань щодо діяльності закладу. У школі діє рада закладу. 
Ведеться активна діяльність учнівського самоврядування, з їх ініціативи запроваджено проєкти: 
«Школа майбутнього», «Герої не вмирають», учні брали участь у Всеукраїнському проєкті «Школа 
лідерів». 
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Керівництво закладу освіти забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого 
громадського контролю за діяльністю закладу освіти, підтримує освітні та громадські ініціативи 
учасників освітнього процесу, які спрямовані на розвиток школи. Більшість учнів (66% – постійно, 
28% – часто)  беруть участь у заходах, організованих у класі; майже половина учнів (48%) постійно 
і менше третини (28%) долучається до заходів, які стосуються школи; інколи – на рівні громади  – 
більше половини учнів (55%); з власної ініціативи долучається до громадсько активних заходів 
79% опитаних здобувачів освіти. 

У Вижницькій спеціалізованій школі затверджено режим роботи, що враховує потреби всіх 
учасників освітнього процесу та особливості діяльності закладу інтернатного типу. 92% опитаних 
батьків задоволені організацією освітнього процесу.  

Розклад навчальних занять сформований відповідно до освітньої програми, забезпечує 
рівномірне навчальне навантаження відповідно до вікових особливостей учнів, а також враховує 
специфіку закладу освіти. 72% опитаних учнів відповіли, що розклад задовольняє їхні запити, 
думка дітей враховується при складанні розкладу та вибору факультативів і гуртків.  

У Вижницькій спеціалізованій школі реалізуються індивідуальні освітні траєкторії як для 
обдарованих дітей, так і для дітей, які потребують педагогічної підтримки. Складено та відповідно 
затверджено індивідуальні  плани для роботи з такими дітьми. У школі активно працює  психолого-
педагогічний консиліум.  

У закладі освіти розроблено Положення про академічну доброчесність, що є складовою 
частиною внутрішньої системи забезпечення якості освіти, здійснюються заходи з його реалізації. 
Створено комісію з питань дотримання академічної доброчесності, куди входять представники 
Ради школи, учнівського самоврядування та педагогічного колективу.  

Переважна більшість здобувачів освіти (90%) поінформовані про необхідність дотримання 
академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів її порушень. У кожному 
класі проведено цикл бесід і занять, інформаційні вивіски розміщено в класних куточках та 
шкільних стендах, десять педагогів пройшли курси з академічної доброчесності та 
медіаграмотності. Проте недостатньо уваги приділяється дотриманню академічної доброчесності 
під час організації освітнього процесу. 

Під час анкетування всі педагогічні працівники зазначили, що у своїй професійній діяльності 
дотримуюся вимог щодо забезпечення академічної доброчесності. 

У закладі освіти проводяться інформаційні та освітні заходи, спрямовані на формування 
негативного ставлення до корупції. Проте це підтвердило лише 56% педагогів, 86% здобувачів 
освіти зазначили, що вчителі і керівництво інформують їх з цього питання на позаурочних заходах, 
55% – на уроках,  69% – під час бесід. 
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Рівні оцінювання за вимогами: 
4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг 

виконання поставлених цілей і завдань – достатній; 
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних 

норм – достатній; 
4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку 

педагогічних працівників – високий; 
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських 

рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти 
з місцевою громадою – високий; 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності – достатній. 
 
Внутрішня система забезпечення якості освіти:  
Внутрішня система забезпечення якості освіти Вижницької спеціалізованої школи-інтернату  включає: «Стратегію (політики) та процедури 

забезпечення якості освіти», «Систему та механізми забезпечення академічної доброчесності», «Критерії, правила і процедури оцінювання учнів», 
«Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників», «Критерії, правила і процедури оцінювання 
управлінської діяльності керівників», пункт «Безпекова складова закладу». Додаток 4 цього документу «Критерії, індикатори оцінювання освітніх 
та управлінських процесів закладу освіти» передбачає щорічне комплексне оцінювання  і містить напрями, критерії, індикатори, методи та терміни 
збору інформації та відповідальних осіб.  

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Комунального закладу «Вижницька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука», що визначає стратегію 
(політику) й процедури забезпечення якості освіти, розроблене за участі педагогічних працівників,   схвалене рішенням педагогічної ради, 
затверджене наказом директора оприлюднено на інформаційному сайті. У 2020 році у Вижницькій спеціалізованій школі було проведено 
самооцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів за напрямами «Освітнє середовище закладу освіти», «Система оцінювання 
здобувачів освіти», «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу», «Управлінські процеси закладу освіти», проте не за всіма 
критеріями, зокрема відсутній аналіз стану інклюзивного, розвивального освітнього простору;  налагодження співпраці зі здобувачами освіти, 
їхніми батьками, працівниками закладу освіти; організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної 
доброчесності.  

У  «Самоаналізі діяльності комунального закладу «Вижницька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 
предметів та курсів художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука» не відображено результати анкетування щодо стану освітнього 
середовища закладу, системи оцінювання здобувачів освіти, щодо розробки стратегії розвитку та системи планування роботи закладу освіти, 
прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, забезпечення реалізації політики академічної 
доброчесності. Результати самоаналізу сформульовані вербально, рівневе оцінювання не здійснювалось. 
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 «Самоаналіз діяльності комунального закладу «Вижницька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 
предметів та курсів художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука» висвітлено на сайті закладу освіти. За результатами самоаналізу було 
визначено завдання на 2020/2021 н.р., які не містять конкретних кроків (заходів), спрямованих на їх виконання, а також термінів реалізації та 
відповідальних осіб. 
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