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І.Загальні положення 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі - ВСЗЯО) 

розроблено відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про дошкільну освіту», ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги; ДСТУ 

ISO 9000:2015 Системи управління якістю, основні положення та словник термінів; наказу 

МОН України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу 

якості освіти»; наказу ДСЯО від 30.11.2020 року   № 01-11/71 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти у закладах дошкільної освіти», Концепції розвитку дошкільної освіти  в Україні,  

основних положень Конвенції ООН про права дитини.  

Процес створення та реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 

Житомирському закладі дошкільної освіти № 56 базується на таких принципах:  

➢ Орієнтація на замовника (батьків або законних представників дітей), завоювання 

їхньої довіри. Розуміння поточних і майбутніх їхніх потреб, що сприятиме сталому 

успіху ЗДО. 

➢ Єдність призначеності та напрямків розвитку ЗДО і створення умов для задіяння 

усіх працівників до досягнення цілей ЗДО у сфері якості (інформування 

працівників про місію ЗДО, бачення, стратегію, політики та процеси; створення та 

підтримання спільних цінностей, справедливості та етичних моделей поведінки; 

формування культури довіри та чесності; заохочення до зобов’язання щодо якості в 

масштабі всього ЗДО тощо). 

➢ Взаємопов’язаність процесів діяльності ЗДО, які функціонують як цілісна система. 

➢ Зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, підвищення 

задоволеності батьків або законних представників дітей; підвищення здатності 

прогнозувати внутрішні та зовнішні ризики й можливості, а також реагувати на 

них. 

➢ Прийняття рішень на підставі фактичних даних та розуміння причинно-

наслідкових зв’язків та можливих непередбачених наслідків. 

➢ Керування стосунками зі всіма своїми зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати 

їхній вплив на дієвість ЗДО. 

Метою розбудови та функціонування ВСЗЯО в Житомирському закладі 

дошкільної освіти № 56 є: 

➢ гарантування якості освітніх послуг; 

➢ формування довіри громади до діяльності ЗДО. 

 

ІІ.  Структура  ВСЗЯО  ЖЗДО № 56  

Складовими системи забезпечення якості освіти у Житомирському закладі дошкільної 

освіти № 56 є: 

➢ політика та процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

➢ система та механізми забезпечення академічної доброчесності в діяльності закладу; 

➢ критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів дошкільної освіти; 

➢ критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників; 

➢ критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних 

працівників закладу освіти; 

➢ механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 



 

 

ІІІ. Політика та процедури забезпечення якості освіти 

3.1. система та механізми забезпечення академічної доброчесності;  

3.2. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;  

3.3. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

закладом освіти;  

3.4. створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування;  

3.5. недискримінація, запобігання та протидія булінгу (цькуванню);  

3.6. партнерство у розвитку, навчанні та вихованні дітей, професійній взаємодії;  

3.7. сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників;  

3.8. застосування системи внутрішнього моніторингу для відстеження та 

коригування результатів освітньої діяльності. 

3.1. Створення системи та механізмів забезпечення  академічної доброчесності  в 

Житомирському закладі дошкільної освіти № 56  

Система та механізми забезпечення академічної доброчесності в закладі 

забезпечуються відповідно до розділу IV цього Положення. 

 

3.2. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу 

Житомирський заклад дошкільної освіти № 56 для організації освітнього процесу 

забезпечений такими ресурсами, як: 

Нормативно-правове забезпечення (ліцензія на провадження освітньої діяльності, 

статут закладу освіти, стратегія розвитку, річний план роботи, положення про ВСЗЯО, 

протоколи педрад, книги наказів, журнали вхідної і вихідної документації, особистого 

прийому, звернень).  

Кадрове забезпечення (кадровий склад відповідно до штатного розпису, особові 

справи працівників, система матеріального та морального заохочень,  план підвищення 

кваліфікації педпрацівників, атестаційні матеріали, матеріали з ТБ та охорони праці, 

посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір 

між адміністрацією та профспілковим комітетом Житомирського закладу дошкільної 

освіти №56). 

Навчально-методичне забезпечення (освітня програма, орієнтовні розклади занять, 

журнали, методична література, освітні ресурси, тощо). 

Матеріально-технічне забезпечення (територія, приміщення ЗДО, персональні 

комп’ютери, мережа Інтернет, робочі місця для педагогічних працівників, групові 

осередки, музична та спортивна зали, методичний кабінет, кабінети завідувача, 

заступника з господарства, бухгалтерів та діловода, практичного психолога та соціального 



педагога, пральня, комора,  харчоблок, овочесховище, медичний блок, спортивний та 

ігрові майданчики, тіньові навіси. 

3.3. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

Житомирським закладом дошкільної освіти № 56 

➢ сучасна мережа Інтернет; 

➢ технічне забезпечення (комп’ютерне, мультимедійне обладнання, цифрові засоби: 

проектор, проекційний екран, інтерактивна дошка); 

➢ електронні освітні ресурси; 

➢ єдиний інформаційний простір закладу (можливість спільного використання 

суб'єктами освіти наявних у системі електронних ресурсів, системи електронного 

документообігу в ЗДО); 

➢ доступ до наявних освітніх веб-ресурсів (веб-сайти, блоги педагогів, сайт закладу 

освіти); 

➢ інформаційні ресурси освітнього призначення (бази даних про вихованців та 

працівників закладу, інформаційні системи, програмне забезпечення, засоби 

зв'язку, комп'ютерні та телекомунікаційні мережі тощо). 

 

3.4. Створення в  Житомирському закладі дошкільної освіти № 56  інклюзивного 

освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування 

 

➢ організація безбар’єрного простору (фізична можливість та зручність потрапляння 

до ЗДО, фізична безпека при пересуванні; можливість вільного отримання 

інформації про ЗДО й освітні послуги, що надаються); 

➢ створення комплексної системи заходів із супроводу дитини з ООП (індивідуальні 

програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами, корекційно-

розвивальні заняття); 

➢ реалізація просвітницьких заходів щодо формування толерантності, 

неупередженості та недопущення дискримінації; 

➢ налагодження роботи команди психолого-педагогічного супроводу; 

➢ моніторинг потреб учасників освітнього процесу для адаптації освітнього 

середовища тощо. 

 

3.5. Недискримінація, запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в Житомирському 

закладі дошкільної освіти № 56 передбачає: 

 

➢ створення у закладі освіти безпечного та комфортного для дітей освітнього 

середовища, вільного від насильства та булінгу; 

➢ оприлюднення на сайті закладу, в інших соціальних мережах чинних законодавчих 

актів, які спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі 

освіти; 

➢ інформування працівників закладу та батьківської громади щодо порядку 

реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальность 

осіб, причетних до булінгу. 

 

 

3.6. Партнерство у розвитку, навчанні та вихованні дітей, професійній 

взаємодії 



➢ налагодження конструктивної комунікації між учасниками освітнього процесу; 

➢ розвиток взаємоповаги, вироблення позитивного доброзичливого ставлення та 

довірливих стосунків між учасниками освітнього процесу; 

➢ забезпечення права вільного вибору освітньої програми, форм та методів в 

організації освітньої діяльності на основі особистісно-орієнтованого підходу; 

➢ створення умов для впровадження педагогами інноваційних освітніх технологій в 

практичній роботі з дошкільнятами; 

➢ створення умов, як стимулюючого засобу та заохочення ініціативних і творчих 

педагогів, які показують високі результати освітньої діяльності, до чергової та 

позачергової атестації; 

➢ розвиток горизонтальної моделі співпраці (на основі рівноправності учасників 

освітнього процесу); 

➢ забезпечення участі громадського самоврядування у вирішенні питань діяльності 

ЗДО; 

➢ участь учасників освітнього процесу ЗДО у житті місцевої громади; 

➢ розвиток соціального партнерства. 

 

3.7. Сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників 

➢ створення умов для постійного та безперервного підвищення кваліфікації 

працівників ЗДО, використовуючи різні форми підвищення кваліфікації, онлайн 

платформи, науково-практичні конференції, всеукраїнські конкурси, виставки, 

тощо; 

➢ сприяння участі педагогічних працівників в експертній діяльності; 

➢ забезпечення умов для підвищення кваліфікаційної категорії педагогічних 

працівників під час чергової та позачергової атестації за ефективність та 

результативність впровадження інноваційних технологій;  

➢ сприяння у розробці та поширенню досвіду роботи педагогами щодо впровадження 

авторських інноваційних технологій з метою підвищення якості дошкільної освіти 

в закладі; 

➢ організація методичної взаємопідтримки та поширення перспективного 

педагогічного досвіду (консультації, навчальні семінари, майстер-класи, 

конференції, взаємовідвідування занять, наставництво, публікації тощо); 

 

3.8. Застосування системи внутрішнього моніторингу для відстеження та 

коригування результатів освітньої діяльності. 

✓ система внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти; 

✓ система самооцінювання якості педагогічної діяльності; 

✓ система самооцінювання якості управлінської діяльності. 

 

Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації: 

➢ Аналіз документів (статут, стратегія розвитку, річний план роботи, освітня програми, 

положення  про ВСЗЯО, протоколи педрад, книги наказів, журнали вхідної і вихідної 

документації, особистого прийому, звернень, штатний розпис, атестаційні матеріали, 

фінансування, план підвищення кваліфікації педпрацівників тощо) 

➢ Спостереження: 

▪ педагогічної діяльності (спостереження за проведенням навчальних занять, занять 

гуртків тощо); 



▪ спостереження за освітнім середовищем (санітарно- гігієнічні умови,  стан та 

безпека території, майданчиків, приміщень, освітлення, водопостачання, 

харчування, медичний супровід, опалення тощо) 

➢ Опитування: 

▪ анкетування учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, батьків); 

▪ інтерв’ю (з педагогами, батьками); 

▪ фокус-групи (з педагогічними працівниками, батьками) 

 

Інструментарій методів збору інформації: 

➢ пам’ятки для аналізу документів (щодо організації освітнього процесу; 

фінансування закладу освіти; кількісно-якісного складу педагогічних працівників 

тощо); 

➢ анкети (для педагогічних працівників, батьків); 

➢ бланки спостереження (за проведенням занять, гуртковою роботою тощо). 

 

ІV. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 

 

4.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками закладу 

передбачає: 

➢ посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

➢ дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

➢ надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну педагогічну діяльність; 

➢ об’єктивне оцінювання результатів освітнього процесу.  

➢ розроблення за участі учасників освітнього процесу, схвалення педрадою та 

оприлюднення положення (кодексу, правил) про академічну доброчесність ЗДО; 

➢ інформування учасників освітнього процесу про принципи, систему та механізми 

забезпечення академічної доброчесності; 

➢ реалізація передбачених положенням заходів із запобігання академічної 

недоброчесності в ЗДО; 

➢ забезпечення вжиття передбачених положенням заходів академічної 

відповідальності за порушення академічної доброчесності в ЗДО 

 

4.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники ЗДО можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: 

➢ відмова в присвоєнні кваліфікаційної категорії; 

➢ позбавлення присвоєної кваліфікаційної категорії; 

➢ відмова в присвоєнні педагогічного звання; 

➢ позбавлення присвоєного педагогічного звання. 

 

Метою системи забезпечення академічної доброчесності в ЖЗДО № 56 є 

формування в закладі системи демократичних відносин між учасниками освітнього 

процесу, забезпечення академічної свободи, сприятливого морально-психологічного 

клімату в колективі, довіри до результатів навчання. 

 

 



V.  Механізми оцінювання фахової   діяльності  педагогічних працівників 

5.1. Оцінювання професійної діяльності педагогів відбуваються під час 

атестаційного та міжатестаційного періоду. 

5.2.     Оцінювання професійної діяльності педагогів під час атестаційного періоду. 

5.2.1. Атестаційний період визначається навчальним роком, в який передбачена 

атестація педагогічного працівника. У цей період відповідно до індивідуального плану 

підготовки та проходження атестації здійснюється система заходів, спрямованих на 

комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників, яке передбачає 

розгляд матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, порівняльний 

аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. 

Необхідною умовою об’єктивного оцінювання є всебічний аналіз освітнього процесу, 

організованого педагогом, який атестується, вивчення думки батьків та колег тощо. 

5.2.1. Характеристика діяльності педагога відповідної кваліфікації визначається 

відповідно до Порядку підвищення кваліфікації. 

5.2.2. Педагог, який атестується здійснює самоаналіз професійної діяльності, 

виходячи з: 

• динаміки розвитку базових якостей дітей; 

• емоційного благополуччя дітей в умовах організованої та самостійної діяльності; 

• раціональної організації предметно-просторового розвивального середовища, 

створення соціальної ситуації розвитку; 

• варіативних форм взаємодії з дітьми; 

• реструктуризації змісту освітньої діяльності; 

• рівня та форми залучення батьків в освітній процес. 

5.2.3. Діагностичний матеріал оцінювання індивідуального розвитку професійної 

компетентності педагога — процеси, параметри, критерії, інструменти та методи — 

затверджує педагогічна рада строком на п’ять років, зберігається у методичному кабінеті. 

5.3. Оцінювання професійної діяльності педагогів у міжатестаційний період. 

5.3.1. Оцінювання професійної діяльності педагогів у міжатестаційний період 

відбувається відповідно до Плану роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та 

літній період у процесі тематичного, підсумкового контролю. 

5.3.2. Критерії та методи оцінювання професійної діяльності педагогів під час 

тематичного контролю розробляються з урахуванням обсягу та змісту теми вивчення. 

Матеріали зберігаються у методичному кабінеті. 

5.3.3. Під час підсумкового контролю за результатами діяльності закладу за 

навчальний рік здійснюється анкетування педагогів з метою визначення їхніх 

професійних потреб, прогнозування методичної роботи, що дає змогу розробити 

індивідуальний проєктний план розвитку професійної компетентності для кожного 

педагога та окреслити пріоритети діяльності закладу на наступний навчальний рік. 

5.3.4. Анкети педагогів для прогнозування методичної роботи та узагальнені 

матеріали індивідуальних проєктних планів розвитку педагогів зберігаються у 

методичному кабінеті. 

5.4. Результатом оцінювання професійної компетентності педагога в атестаційний 

період є підсумки атестації відповідно до Типового положення про атестацію. 

Результатом оцінювання у міжатестаційний період є результативність педагогічної 

діяльності педагога по реалізації завдань річного плану роботи закладу, рівень фахової 

майстерності педагога в організації освітнього процесу, який має сприяти оптимальному 

розвитку кожного вихованця, відповідно до його задатків, нахилів, здібностей, 

індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб (відповідність 

якості освіти вихованців Базовому компоненту дошкільної освіти, як державному 

стандарту, вимогам і (або) потребам батьківської та суспільної громад). 



5.5. Документи, які засвідчують проведення процедур оцінювання професійної 

діяльності педагогічних працівників: 

• План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період; 

• Індивідуальний план підготовки та проходження атестації; 

• протоколи засідань педагогічної ради, атестаційної комісії; 

• накази керівника. 

 

VІ.  Механізми оцінювання розвитку здобувачів дошкільної освіти в 

ЖЗДО № 56 
6.1. Оцінка здійснюється шляхом моніторингу і узагальнення його результатів за 

освітніми напрямами Базового компоненту дошкільної освіти, а саме: 

➢ Наявність затверджених освітніх програм 

➢ Формування компетентностей дитини з напрямків: 

• особистість дитини 

• дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 

• дитина в природному довкіллі 

• гра дитини 

• дитина в соціумі 

• мовлення дитини 

• дитина у світі мистецтва. 

➢ Готовність дитини до шкільного навчання 

➢ Комфортність для дитини під час перебування у закладі 

➢ Забезпечення партнерства з батьками у виховання та навчанні дітей 

➢ Упровадження додаткових освітніх послуг (гуртки, студії, секції) 

➢ Результативність корекційної роботи з дітьми з ООП 

➢ Формування культурно-гігієнічних навичок 

➢ Формування навичок безпечної поведінки. 

6.2. Педагогічні працівники закладу, здійснюючи моніторингові дослідження 

щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників, використовують підготовлений 

інструментарій (анкети, кваліметричні моделі, діагностичні карти, методику ECERS), 

оцінюють результативність освітнього процесу та виявляють фактори, що впливають на 

його ефективність. 

6.3. Результати моніторингу можуть узагальнюватися в текстовому, табличному та 

графічному вигляді. 

6.4. Показниками ефективності освітнього процесу якості надання освітніх послуг є: 

- % здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності; 

- позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми;  

- відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість 

певного виду компетенцій) змісту освітніх напрямів, визначених інваріантною складовою 

Базового компонента дошкільної освіти; 

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, 

розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих 

дитиною компетенцій перед її вступом до школи. 

6.5. Періодичність проведення моніторингу в ЖЗДО № 56 — два рази на рік: 

• на початку навчального року (жовтень) — проводиться з метою виявлення рівня 

розвитку дітей і коригування освітнього процесу по розділах освітньої програми з тими 

дітьми, які можуть успішно освоювати освітню програму, але потребують індивідуальної 

роботи; 

• у кінці навчального року (квітень — травень) — з метою порівняльного аналізу 



результатів на початок і кінець року. 

Можливе додаткове обстеження (в січні) особливостей динаміки розвитку тієї чи тієї 

дитини. 

6.6. Моніторинг проводять вихователі, «вузькі» фахівці — музичний керівник, 

інструктор з фізичного виховання, вчитель-логопед. Психологічну діагностику 

розпізнавання психічних процесів, станів, рис і якостей особистості проводить 

практичний психолог, стану фізичного здоров’я здійснює медичний персонал закладу. 

6.7. Вихователь-методист на основі висновків педагогів розробляє аналітичну довідку, 

в якій визначає причини недостатньо високого рівня освоєння програмного матеріалу за 

освітніми напрямами; формулює рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу на 

новий навчальний рік та особливостей коригування перспективного плану освітнього 

процесу у групах. 

6.8. Аналітична довідка за результатами Моніторингу вводиться у склад підсумкового 

аналізу діяльності закладу дошкільної освіти за навчальний рік, обговорюється на 

засіданні педагогічної ради, що впливає на визначення річних завдань діяльності на новий 

навчальний рік. 

6.9. Проведення процедур Моніторингу, обговорення їх результатів фіксуються у 

Плані роботи закладу. 

VІІ.  Механізми забезпечення необхідних умов для якісної організації 

освітнього процесу (освітнє середовище) 
7.1. Для якісної організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти 

забезпечуватимуться необхідні умови: матеріально-технічні, навчально-методичні, 

психолого-педагогічні, медико-соціальні та інклюзивної освіти. 

7.1.1. Матеріально-технічні умови. Відповідність будівлі, приміщень та території 

вимогам щодо безпечності, доступності, комфортності та оснащеності; дотримання вимог 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій. 

7.1.2. Навчально-методичні умови. Створення освітнього простору групових 

приміщень та інших основних приміщень, яке має забезпечити реалізацію завдань 

освітньої програми та мотивувати здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різними 

видами компетентності. 

7.1.3. Психолого-педагогічні умови. Створення освітнього середовища, вільного від 

будь-яких форм насильства та дискримінації; в якому спрямована робота з надання 

психологічної підтримки учасникам освітнього процесу та організації ефективної 

співпраці з працівниками з питань підтримки психологічного комфорту у закладі та 

забезпечення емоційного благополуччя здобувачів дошкільної освіти. 

7.1.4. Медико-соціальні умови. Забезпечення ефективного механізму медичного 

обслуговування здобувачів дошкільної освіти; організації системи роботи з фізичного 

розвитку та зміцнення здоров’я здобувачів дошкільної освіти; якісного харчування 

здобувачів дошкільної освіти. 

7.1.5. Умови інклюзивної освіти. Створення освітнього середовища, в якому 

реалізуються права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, їх соціальна 

адаптація та підготовка до отримання наступного рівня освіти. 

7.2. Критерії самооцінювання наявності необхідних умов для якісної організації 

освітнього процесу (далі - Умови) визначаються відповідно законодавчих актів з цих 

питань. 

7.3. Оперативна інформація про забезпечення Умов висвітлюється на 

адміністративних нарадах при керівникові. 

7.4. Узагальнена інформація про забезпечення Умов обговорюється під час засідань 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%d0%bf?find=1&text=%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d1%96+%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96+%23w1_2


педагогічної ради, інших органів самоврядування. 

7.5. Документи, які засвідчують проведення процедур оцінювання забезпечення 

Умов: 

• Програма розвитку закладу дошкільної освіти; 

• План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період; 

• Акти готовності; 

• протоколи засідань педагогічної ради, інших органів самоврядування; 

• накази керівника. 

 

VІІІ.  Механізми забезпечення системи та процесів управління закладом 

дошкільної освіти 
8.1. Система управління закладом дошкільної освіти складається з функцій 

(аналізування - інформаційно-аналітична, мотиваційно-цільова; планування - планово-

прогностична; організаційна - координувально-виконавська; контрольна -оцінювально-

діагностична; регулювальна - регулювально-корекційна), які взаємопов’язані та 

передбачають основні наскрізні процеси. 

8.2. Критеріями наскрізних процесів управління є: визначеність системи 

планування та організації діяльності закладу дошкільної освіти; ефективність кадрової 

політики; організація єдиного інформаційного простору; діяльність колегіального органу 

управління та органів громадського самоврядування. 

8.3. Визначеність системи планування та організації діяльності закладу дошкільної 

освіти. 

8.4. Сформована стратегія — Програма розвитку закладу дошкільної освіти, яка 

відповідає особливостям та умовам діяльності закладу, є структурованою за блоками чи 

напрямами діяльності, чіткою й вимірюваною, в якій відстежується перспективність та 

спрямованість на підвищення якості освітньої діяльності. Про результати реалізації 

Програми розвитку звітує керівник на засіданні педагогічної ради, загальних зборах 

(конференції) колективу. Проєкт нової Програми розвитку розробляє творча група 

учасників освітнього процесу на основі комплексного самооцінювання, проєкт 

обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджує керівник. 

8.5. Сформована тактика діяльності — План роботи закладу дошкільної освіти на 

навчальний рік та літній період (можуть формуватися окремими планами): 

• ураховані визначені у Програмі розвитку перспективні заходи; 

• побудована на засадах аналізу підсумків діяльності (щорічного самооцінювання) 

закладу дошкільної освіти за минулий період; 

• структура та зміст висвітлює систему роботи усіх структур закладу на вирішення 

річних завдань та процесів його якісного функціонування та розвитку; 

• до розроблення залучено працівників закладу та батьків здобувачів дошкільної 

освіти. 

Результати роботи закладу відповідно Плану розглядаються на засіданнях 

педагогічної ради. План обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, 

затверджує керівник. 

8.6. Визначена система планування освітнього процесу усіх педагогів закладу 

дошкільної освіти. Види, форма та особливості змістових компонентів планів педагогів 

сформовано у методичних рекомендаціях чи у Положенні про планування освітнього 

процесу, схвалених педагогічною радою. 

8.7. Ефективність кадрової політики: 

• укомплектованість кадрами, освітній рівень педагогів; рівень кваліфікації 

(динаміка зростання числа працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації); 

динаміка зростання професійної компетентності, категорійності; 



• створення умов для постійного підвищення кваліфікації, впровадження 

педагогічними працівниками інновацій в освітній процес, залучення до участі педагогів у 
експериментальній діяльності; 

• обговорення питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку 

їхньої творчої ініціативи на засіданні педагогічної ради; 

• відзначення, матеріальне та моральне заохочення педагогічних працівників до 

підвищення якості освітньої діяльності; 

• цілеспрямований методичний супровід професійного зростання педагогів; 

• координування діяльності та взаємин педагогів щодо прийняття та реалізації 

рішень, делегування окремих функцій управління; 

• формування та розвиток корпоративної культури. 

8.8. Організація єдиного інформаційного простору (розвиток інформаційних 

систем). 

8.9.  Наявність загальнодоступних інформаційних ресурсів (стенди, сайт). Зміст 

інформації про діяльність є відповідним вимогам законодавства. Інформація регулярно 

поповнюється й вчасно оновлюється. 

8.10. Діяльність колегіального органу управління та органів громадського 

самоврядування: педагогічна рада, загальні збори (конференція) колективу, виробнича 

нарада, батьківська рада. 

8.11. Органи громадського самоврядування діють відповідно до вимог 

законодавства. 

8.12. Освітні та соціальні ініціативи, висунуті чинними органами, підтримуються 

керівництвом. 

IX. Заключні положення 

1. Учасники освітнього процесу мають знати вимоги Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти  Житомирського закладу дошкільної освіти № 56.  

2. Заклад забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний 

сайт.  

3. Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписами членів 

педагогічного колективу, які забезпечують ознайомлення з ним усіх учасників освітнього 

процесу в обов’язковому порядку. 

4.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Житомирського 

закладу дошкільної освіти № 56 схвалюється педагогічною радою, затверджується та 

вводиться в дію наказом директора.  

5.Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені рішенням педагогічної 

ради за поданням будь-якого учасника освітнього процесу. 

 


