
Критерії, індикатори оцінювання управлінських процесів ліцею № 1

Напрям
оцінювання

Вимога/правило
організації
освітніх і
управлінських
процесів
закладу освіти
та внутрішньої
системи
забезпечення
якості освіти

Критерії оцінювання Індикатори оцінювання Методи збору
інформації

1 2 3 4 5

4.
Управлінські
процеси
ліцею

4.1. Наявність
стратегії
розвитку та
системи
планування
діяльності
закладу,
моніторинг
виконання
поставлених
цілей і завдань

4.1.1. У ліцеї
затверджено
стратегію його
розвитку, спрямовану
на підвищення якості
освітньої діяльності

4.1.1.1 Стратегія розвитку
ліцею відповідає
особливостям і умовам його
діяльності (тип закладу,
мова навчання, територія
обслуговування,
формування контингенту
здобувачів освіти, обсяг та
джерела фінансування)

4.1.1.1
Вивчення
документації,
опитування

4.1.2. У ліцеї річне
планування та
відстеження його
результативності
здійснюються
відповідно до
стратегії його
розвитку

4.1.2.1 Річний план роботи
ліцею реалізує стратегію
його розвитку

4.1.2.1 Вивчення
документації,
опитування

4.1.2.2 Учасники освітнього
процесу залучаються до
розроблення річного плану
роботи ліцею

4.1.2.2
Опитування

4.1.2.3 Керівник та органи
управління ліцею
аналізують реалізацію
річного плану роботи та у
разі потреби коригують
його

4.1.2.3
Вивчення
документації

4.1.2.4 Діяльність
педагогічної ради ліцею
спрямовується на
реалізацію річного плану і
стратегію розвитку закладу

4.1.2.4
Вивчення
документації,
опитування

4.1.3. У ліцеї
здійснюється
самооцінювання
якості освітньої
діяльності на основі
стратегії (політики) і
процедур
забезпечення якості
освіти

4.1.3.1 Заклад освіти
розробляє та оприлюднює
документ, що визначає
стратегію (політику) і
процедури забезпечення
якості освіти

4.1.3.1
Вивчення
документації,
опитування

4.1.3.2 У ліцеї здійснюється
періодичне (не рідше одного
разу на рік) самооцінювання
якості освітньої діяльності
відповідно до розроблених
або адаптованих у закладі
процедур

4.1.3.2
Вивчення
документації,
опитування
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4.1.3.3 Учасники освітнього
процесу залучаються до
самооцінювання якості
освітньої діяльності

4.1.3.3
Вивчення
документації,
опитування

4.1.4. Керівництво ліцею
планує та здійснює заходи
щодо утримання у
належному стані будівель,
приміщень, обладнання

4.1.4.1 Керівництво закладу
освіти вживає заходів для
створення належних умов
діяльності ліцею (зокрема,
вивчає стан матеріально -
технічної бази, планує її
розвиток, звертається із
відповідними клопотаннями
до засновника, здійснює
проектну діяльність

4.1.4.1
Вивчення
документації,
опитування

4.2. Формування
відносин довіри,
прозорості,
дотримання
етичних норм

4.2.1. Керівництво ліцею
сприяє створенню
психологічно комфортного
середовища, яке
забезпечує конструктивну
взаємодію здобувачів
освіти, їх батьків,
педагогічних та інших
працівників ліцею та
взаємну довіру

4.2.1.1 Частка учасників
освітнього процесу, які
задоволені загальним
психологічним кліматом у
ліцеї і діями керівництва
щодо формування відносин
довіри та конструктивної
співпраці між ними

4.2.1.1
Опитування

4.2.1.2 У ліцеї забезпечується
доступ учасників освітнього
процесу, представників
місцевої громади до
спілкування з керівництвом
(особистий прийом,
звернення, використання
сучасних засобів комунікації)

4.2.1.2
Вивчення
документації,
опитування

4.2.1.3 Керівництво закладу
вчасно розглядає звернення
учасників освітнього процесу
та вживає відповідних заходів
реагування

4.2.1.3
Вивчення
документації,
опитування

4.2.2. Заклад освіти
оприлюднює інформацію
про свою діяльність на
відкритих
загальнодоступних
ресурсах

4.2.2.1 Заклад освіти
забезпечує змістовне
наповнення та вчасне
оновлення інформаційних
ресурсів закладу
(інформаційні стенди, сайт
ліцею / інформація на сайті
замовника, сторінки у
соціальних мережах)

4.2.2.1
Спостереження,
опитування

4.3. Ефективність
кадрової політики
та забезпечення
можливостей для
професійного
розвитку
педпрацівників

4.3.1. Керівник ліцею
формує штат закладу,
залучаючи кваліфікованих
педагогічних та інших
працівників відповідно до
штатного розпису та
освітньої програми

4.3.1.1 У закладі освіти
укомплектовано кадровий
склад (наявність/відсутність
вакансій)

4.3.1.1
Вивчення
документації,
опитування
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4.3.1.2 Частка педагогічних
працівників ліцею, які
працюють за фахом

4.3.1.2
Вивчення
документації

4.3.2. Керівництво закладу
освіти за допомогою
системи матеріального та
морального заохочення
мотивує педагогічних
працівників до підвищення
якості освітньої діяльності,
саморозвитку, здійснення
інноваційної освітньої
діяльності

4.3.2.1 Керівництво закладу
освіти застосовує заходи
матеріального та морального
заохочення до педагогічних
працівників з метою
підвищення якості освітньої
діяльності

4.3.2.1
Опитування

4.3.3. Керівництво ліцею
сприяє підвищенню
кваліфікації педагогічних
працівників

4.3.3.1 Керівництво ліцею
створює умови для
постійного підвищення
кваліфікації, чергової та
позачергової атестації,
добровільної сертифікації
педпрацівників

4.3.3.1
Вивчення
документації,
опитування

4.3.3.2 Частка педагогічних
працівників, які вважають,
що керівництво ліцею сприяє
їхньому професійному
розвиткові

4.3.3.2
Опитування

4.4.
Організація
освітнього
процесу на
засадах
людиноцентри
зму, прийняття
управлінських
рішень на
основі
конструктивно
ї співпраці
учасників
освітнього
процесу,
взаємодії
закладу освіти
з місцевою
громадою

4.4.1. У закладі освіти
створюються умови для
реалізації прав та
обов’язків учасників
освітнього процесу

4.4.1.1 Частка учасників
освітнього процесу, які
вважають, що їхні права в
закладі освіти не
порушуються

4.4.1.1
Опитування

4.4.2. Управлінські
рішення приймаються з
урахуванням пропозицій
учасників освітнього
процесу

4.4.2.1 Частка учасників
освітнього процесу, які
вважають, що їхні пропозиції
враховуються під час
прийняття управлінських
рішень

4.4.2.1
Опитування

4.4.3. Керівництво закладу
освіти створює умови для
розвитку громадського
самоврядування

4.4.3.1 Керівництво сприяє
участі громадського
самоврядування у вирішенні
питань щодо діяльності
закладу освіти

4.4.3.1
Опитування

4.4.4. Керівництво закладу
освіти сприяє виявленню
громадської активності та
ініціативи учасників
освітнього процесу, їх
участі у житті місцевої
громади

4.4.4.1 Керівництво ліцею
підтримує освітні та
громадські ініціативи
учасників освітнього
процесу, які спрямовані на
сталий розвиток закладу та
участь у житті місцевої
громади (культурні,
спортивні, екологічні
проекти, заходи)

4.4.4.1
Вивчення
документації,
опитування
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4.4.5. Режим роботи ліцею
та розклад занять
враховують вікові
особливості здобувачів
освіти, відповідають їхнім
потребам

4.4.5.1 Режим роботи
ліцею враховує потреби
учасників освітнього
процесу, особливості
діяльності закладу

4.4.5.1
Вивчення
документації,
опитування

4.4.5.2 Розклад
навчальних занять
забезпечує рівномірне
навчальне навантаження
відповідно до вікових
особливостей здобувачів
освіти

4.4.5.2
Вивчення
документації,
опитування

4.4.5.3 Розклад
навчальних занять у ліцеї
сформований відповідно
до навчальної програми

4.4.5.3
Вивчення
документації,
опитування

4.4.6. У закладі освіти
створюються умови для
реалізації індивідуальних
освітніх траєкторій
здобувачів освіти

4.4.6.1 Створені
керівництвом закладу
освіти умови сприяють
реалізації індивідуальних
освітніх траєкторій
здобувачів освіти

4.4.6.1
Вивчення
документації

4.5.
Формування та
забезпечення
реалізації
політики
академічної
доброчесності

4.5.1. Заклад освіти
впроваджує політику
академічної доброчесності

4.5.1.1 Керівництво ліцею
забезпечує реалізацію
заходів щодо формування
академічної
доброчесності та протидіє
фактам її порушення

4.5.1.1
Вивчення
документації,
опитування

4.5.1.2 Частка здобувачів
освіти та педагогічних
працівників, які
поінформовані щодо
дотримання академічної
доброчесності

4.5.1.2
Опитування

4.5.2. Керівництво закладу
освіти сприяє формуванню
в учасників освітнього
процесу негативного
ставлення до корупції

4.5.2.1 Керівництво
закладу освіти забезпечує
проведення освітніх та
інформаційних заходів,
спрямованих на
формування в учасників
освітнього процесу
негативного ставлення до
корупції

4.5.2.1
Опитування



Узагальнення результатів вивчення управлінських процесів ліцею №1

Напрям
оцінювання

Вимога/ правило
організації
освітніх і
управлінських
процесів закладу
освіти та
внутрішньої
системи
забезпечення
якості освіти

Критерії
оцінювання

Кількісний підхід

4.
Управлінські
процеси
ліцею

4.1.
Наявність
стратегії
розвитку та
системи
планування
діяльності
закладу,
моніторинг
виконання
поставлених
цілей і завдань

4.1.1. У ліцеї
затверджено
стратегію його
розвитку,
спрямовану на
підвищення якості
освітньої
діяльності

Стратегія розвитку ліцею відповідає
особливостям і умовам його діяльності (тип
закладу, мова навчання, територія
обслуговування, формування контингенту
здобувачів освіти, обсяг та джерела
фінансування).

4.1.2. У ліцеї річне
планування та
відстеження його
результативності
здійснюються
відповідно до
стратегії його
розвитку

Річний план роботи ліцею частково
реалізує стратегію його розвитку.

Учасники  освітнього  процесу
здебільшого залучаються до розроблення
річного плану роботи ліцею.

Керівник та органи управління ліцею
аналізують реалізацію річного плану
роботи та у разі потреби коригують його.
97% вчителів вважають, що педагогічна

рада функціонує системно й ефективно,
розглядаються актуальні питання
діяльності закладу, рішення приймаються
колегіально і демократично;
45% вчителів вважають, що педагогічна

рада функціонує системно, але помітна
відсутність активності у педагогічних
працівників під час прийняття рішень;
18% вчителів вважають, що діяльність
педагогічної ради заважає системі
управлінської діяльності у закладі освіти.

4.1.3. У ліцеї
здійснюється
самооцінювання
якості освітньої
діяльності на
основі стратегії
(політики) і
процедур
забезпечення
якості освіти

У ліцеї розроблено документ, що визначає
стратегію розвитку і процедури
забезпечення якості освіти. Цей документ
оприлюднено на сайті ліцею.
У ліцеї здійснено самооцінювання якості
освітньої діяльності.
Учасники освітнього процесу залучаються
до самооцінювання якості освітньої
діяльності. Створено відповідні робочі
групи.
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4.1.4. Керівництво
ліцею планує та
здійснює заходи щодо
утримання у належному
стані будівель,
приміщень, обладнання

Керівництво закладу освіти вживає заходів для
створення належних умов діяльності ліцею
(зокрема, вивчає стан матеріально - технічної
бази, планує її розвиток, звертається із
відповідними клопотаннями до засновника,
здійснює проектну діяльність.

4.2.
Формування
відносин
довіри,
прозорості,
дотримання
етичних норм

4.2.1. Керівництво
ліцею сприяє
створенню
психологічно
комфортного
середовища, яке
забезпечує
конструктивну
взаємодію здобувачів
освіти, їх батьків,
педагогічних та інших
працівників ліцею та
взаємну довіру

100% вчителів задоволені  загальним
психологічним  кліматом у ліцеї і діями
керівництва щодо формування відносин довіри
та конструктивної співпраці між ними.
90,2% батьків стверджують, що їм завжди

вдається поспілкуватися з керівництвом ліцею
та досягти взаєморозуміння.
91,9% учнів вважають, що керівництво ліцею

доступне та відкрите до спілкування.
57,3% батьків зверталося до керівництва, їхні

звернення розглядалися вчасно, вживалися
відповідні заходи реагування.

Звернення від учнів до керівництва
приймаються і розглядаються. Так вважають
38,4% учнів.
37,7% учнів зазначили, що не звертались до
керівництва, бо не було такої потреби.
17,2% учнів відповіли, що звернення до
керівництва приймаються, однак лише деякі з
них розглядаються.

4.2.2. Заклад освіти
оприлюднює
інформацію про свою
діяльність на відкритих
загальнодоступних
ресурсах

Ліцей забезпечує змістовне наповнення та
вчасне оновлення інформаційних ресурсів
закладу (інформаційні стенди, сайт ліцею /
інформація на сайті замовника, сторінки у
соціальних мережах).

4.3.
Ефективність
кадрової
політики та
забезпечення
можливостей
для
професійного
розвитку
педпрацівників

4.3.1. Керівник ліцею
формує штат закладу,
залучаючи
кваліфікованих
педагогічних та інших
працівників відповідно
до штатного розпису та
освітньої програми

У ліцеї укомплектований кадровий склад,
вакансії відсутні.

Майже всі педагогічні працівники ліцею
працюють за фахом, окрім:

учителя трудового навчання Шильник І.І. (за
фахом вчитель математики);

учителя основ здоров’я Александрової С.Є. (за
фахом вчитель математики і фізики);

вчителів зарубіжної літератури Ніколаюк І.І.,
Іванишин С.Є., Погодіної І.Б., Білоцерковця І.І.
(за фахом вчителі російської мови та
літератури).
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4.3.2. Керівництво
закладу освіти за
допомогою системи
матеріального та
морального заохочення
мотивує педагогічних
працівників до
підвищення якості
освітньої діяльності,
саморозвитку,
здійснення інноваційної
освітньої діяльності

Керівництво закладу освіти застосовує
заходи матеріального та морального
заохочення до педагогічних працівників з
метою підвищення якості освітньої
діяльності.
93,3% учителів задоволені мотиваційними
заходами, які практикуються у ліцеї.

4.3.3. Керівництво ліцею
сприяє підвищенню
кваліфікації
педагогічних
працівників

98,5% учителів стверджують, що в ліцеї
створені умови для постійного підвищення
кваліфікації, чергової та позачергової
атестації, добровільної сертифікації
педпрацівників.

89,4% педагогічних працівників вважають,
що в ліцеї немає жодних перешкод для
їхнього професійного розвитку.

4.4. Організація
освітнього
процесу на
засадах
людиноцентризм
у, прийняття
управлінських
рішень на основі
конструктивної
співпраці
учасників
освітнього
процесу,
взаємодії
закладу освіти з
місцевою
громадою

4.4.1. У закладі освіти
створюються умови для
реалізації прав та
обов’язків учасників
освітнього процесу

93,7% учнів стверджують, що їхні права в
закладі освіти не порушуються.
84,9% батьків стверджують, що їхні права в
ліцеї не порушуються. 12,6% зазначили, що
інколи порушуються, але вирішуються.
98,5% учителів зазначили, що у ліцеї не
порушуються їхні права.

4.4.2. Управлінські
рішення приймаються з
урахуванням пропозицій
учасників освітнього
процесу

58,7% батьків вважають, що їхні пропозиції
враховуються під час прийняття важливих
управлінських рішень;
35,7% батьків вважають, що їхні пропозиції
частково враховуються під час прийняття
управлінських рішень.
100% учителів зазначили, що керівництво
враховує пропозиції, надані педагогічними
працівниками щодо підвищення якості
освітнього процесу.

4.4.3. Керівництво
закладу освіти сприяє
виявленню громадської
активності та ініціативи
учасників освітнього
процесу, їх участі у
житті місцевої громади

Керівництво ліцею підтримує освітні та
громадські ініціативи учасників освітнього
процесу, які спрямовані на сталий розвиток
закладу та участь у житті місцевої громади
(культурні, спортивні, екологічні проекти,
заходи). Так стверджують 100% учителів.
45,3% учнів стверджують, що беруть участь
в ініціативах на рівні громади (району,
міста, області).
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4.4.5. Режим роботи
ліцею та розклад
занять враховують
вікові особливості
здобувачів освіти,
відповідають їхнім
потребам

Режим роботи ліцею враховує потреби учасників
освітнього процесу, особливості діяльності
закладу.
Розклад навчальних занять в основному
забезпечує рівномірне навчальне навантаження
відповідно до вікових особливостей здобувачів
освіти.
84,1% учнів вважають, що розклад занять
зручний. 12,2% зазначили, що переважно
незручний.
Розклад навчальних занять у ліцеї сформований
відповідно до навчальної програми.

4.4.6. У закладі
освіти створюються
умови для реалізації
індивідуальних
освітніх траєкторій
здобувачів освіти

Створені керівництвом ліцею умови сприяють
реалізації індивідуальних освітніх траєкторій
здобувачів освіти.
Діє інклюзивний клас (5-Б);
2 дітей (11-А) навчаються індивідуально;
2 дітей (по одному з 8-М і з 9-В) - на домашньому
навчанні.

4.5.
Формування
та
забезпечення
реалізації
політики
академічної
доброчесності

4.5.1. Заклад освіти
впроваджує політику
академічної
доброчесності

Керівництво ліцею забезпечує реалізацію заходів
щодо формування академічної доброчесності та
протидіє фактам її порушення.
Укладено Кодекс честі ліцею, Кодекс честі
кожного класу;
проведено педраду ,,Світлофор академічної
доброчесності”;
проведено уроки доброчесності у 1-11 класах;
опрацьовано та взято до дії педколективом
посібник освітнього омбудсмена Сергія Горбачова
,,Світлофор академічної доброчесності”.

100% учителів поінформовані щодо дотримання
академічної доброчесності.

Здобувачі освіти стверджують, що 88,5%
вчителів проводять з ними бесіди про важливість
дотримання академічної доброчесності.

4.5.2. Керівництво
закладу освіти
сприяє формуванню
в учасників
освітнього процесу
негативного
ставлення до
корупції

Керівництво закладу освіти забезпечує
проведення освітніх та інформаційних заходів,
спрямованих на формування в учасників
освітнього процесу негативного ставлення до
корупції. Так стверджують 98,4% учителів.

Здобувачі освіти стверджують, що вчителі та
керівництво інформують їх про негативне
ставлення до корупції таким чином:
50,8% проводять бесіди; 42,5% уроки;
25,3% позаурочні заходи; 20,5% через електронні
ресурси.



Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення

І. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг
виконання поставлених цілей і завдань.

1. Кошти, які виділяються на заклад, в недостатній мірі задовольняють потреби у
капітальних ремонтах.

2. Матеріально-технічне забезпечення потребує покращення.
3. Інформація про результати моніторингових досліджень не завжди береться до уваги

батьками здобувачів освіти.
4. Не всі учасники освітнього процесу активно долучаються до написання річного

плану.
5. Недостатнє залучення альтернативних джерел фінансування.

ІІ. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.
1. Корекційні заняття з дітьми не завжди є результативними.
2. Педагогічні працівники не завжди дослухаються до рекомендацій адміністрації,

інколи можуть загострювати конфліктну ситуацію.

ІІІ. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку
педпрацівників.

ІV. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських
рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу
освіти з місцевою громадою.

1. Деякі педагогічні працівники мають проблеми з налагодженням партнерських стосунків
з учнями та їх батьками.

V. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.
1. Не всі учасники освітнього процесу розуміють сутність поняття «академічна

доброчесність» та необхідність виконання вимог Положення, яке діє в ліцеї.

Шляхи реалізації

Зміст заходів Термін виконання Відповідальні Примітка

Впроваджувати політику взаємодії із соціальними
партнерами (батьками, громадськими організаціями) постійно

Дирекція,
педагогічний

колектив
Залучення додаткових джерел фінансування. постійно Дирекція
Продовжувати застосовувати активні форми

проведення педагогічної ради. постійно Дирекція

Співпрацювати з батьками щодо інформації про
результати моніторингових досліджень. постійно

Дирекція,
педагогічний

колектив
Використовувати активні форми щодо залучення

усіх учасників освітнього процесу до написання
річного плану.

постійно Дирекція

Продовження формування громадсько-активного
закладу. постійно

Дирекція,
педагогічний

колектив
Використання методів тімбілдінгу.

постійно
Дирекція, психолог,
соціальний педагог

Проведення просвітницької роботи, годин
спілкування, заходів з питання дотримання
академічної доброчесності.

постійно
Класні керівники,

психолог,
соціальний педагог


