Загальна характеристика закладу освіти
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка
(далі – гімназія, заклад, ЗО) розміщена у пристосованій двоповерховій будівлі. Проєктна
потужність складає – 450 учнівських місць, на момент проведення самооцінювання у закладі
навчалося 483 особи (5-11 класи). У 2021-2022 навчальному році в закладі функціонують 16
класів, осіб з особливими освітніми потребами (далі ООП) у закладі немає, 2 учнів навчаються
за індивідуальною формою здобуття освіти (екстернат), одна учениця поєднує індивідуальний
навчальний план з денною формою здобуття освіти з решти предметів.
З 12 по 15 квітня 2022 року у закладі було проведено комплексне самооцінювання за
допомогою інформаційно-аналітичної системи зовнішнього оцінювання і самооцінювання
освітніх та управлінських процесів EvaluEd (далі – ІАС EvaluEd) та експертів Державної
служби якості освіти України.
Джерела інформації для формування висновків:
1. Інтерв’ю з керівником.
2. Інтерв’ю із заступниками.
3. Інтерв’ю із практичним психологом/соціальним педагогом.
4. Інтерв’ю із представниками учнівського самоврядування.
5. Спостереження за освітнім середовищем.
6. Спостереження за проведенням навчальних занять.
7. Анкетування учнів.
8. Анкетування педагогічних працівників.
9. Анкетування батьків.
10. Вивчення документації.
За результатами самооцінювання освітніх i управлінських процесів Класичної гімназії
при ЛНУ імені Івана Франка та внутрішньої системи забезпечення якості освіти визначено
Напрям 1: Освітнє середовище закладу освіти
Вимога/правило 1.1. Забезпечення здорових, безпечних і комфортних умов навчання та праці.
Облаштування території гімназії є безпечним. Заклад має чітко визначену територію, яка
є огородженою. Покриття території трав’яне, площадка перед головним входом забрукована,
внутрішнє подвір’я гімназії частково вимощено бруківкою. Територія та приміщення чисті,
охайні та доглянуті.
Огляд території щодо її безпечності здійснюється щоденно завідувачем господарства та
періодично керівником.
Територія ЗО освітлюється у вечірній та нічний час, недоступна для несанкціонованого
заїзду транспорту. У приміщення ЗО обмежено доступ сторонніх осіб, при вході до закладу
чергує охоронець, облаштовано відеоспостереження.
Для забезпечення рухової активності учнів у ЗО наявний спортивний майданчик зі
штучним покриттям та майданчик з вуличними тренажерами, які використовуються в
освітньому процесі та знаходяться в задовільному стані. Наявний спортивний інвентар та
ігрове обладнання.
Покриття ганку будівлі закладу є безпечним та неслизьким. У приміщенні ЗО повітрянотепловий режим та освітлення відповідає санітарним вимогам.

Туалетні кімнати чисті та регулярно прибираються, що встановлено за результатами
спостереження та під час анкетування зазначили більшість батьків i учнів.

На першому поверсі обладнано кабінку для використання особами з особливими
освітніми потребами, у цьому ж приміщенні – окрема туалетна кімната для персоналу.
У ЗО забезпечено питний режим (практично у всіх навчальних кабінетах встановлено
кулери з водою, у їдальні працює питний фонтанчик).
Приміщення закладу використовуються раціонально. Кількість учнів закладу перевищує
проєктну потужність, однак не порушується безпека та комфорт учасників освітнього процесу.
Керівником вживаються заходи для забезпечення відповідного рівня організації освітнього
процесу.

Педагогічні працівники забезпечені персональними робочими місцями в навчальних
кабінетах та учительській. Для здобувачів освіти облаштовані місця відпочинку в коридорах.
Стіни приміщень ЗО використовують у навчальних цілях: розміщено інформаційні стенди
щодо запобігання булінгу, правила поведінки, тематичні куточки різного характеру.

ЗО забезпечений навчальними кабінетами i приміщеннями, необхідними для реалізації
освітньої програми та забезпечення освітнього процесу. Водночас спортзал з 2019 року
перебуває на реконструкції через добудову над ним нових приміщень гімназії.
Інструктажі/навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки,
правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та ін. з працівниками закладу та
здобувачами освіти проводяться згідно з вимогами законодавства про охорону праці. Проте
опитування вчителів вказують на те, що вони не звертають належної уваги на проведення
інструктажів на початку кожного заняття.

Водночас, належним чином не марковано першу та останню сходинку маршруту,
пішохідні зони коридорів, немає вказівників напрямку руху, але вирішено це впорядкувати до
початку нового навчального року.

Працівники закладу обізнані з правилами поведінки у разі нещасного випадку та діють
у встановленому законодавством порядку, за потреби надають першу домедичну допомогу,
викликають швидку допомогу. У ЗО є медичний кабінет, в якому наявні засоби для надання
першої медичної допомоги та працює медична сестра.
Організація харчування у ЗО сприяє формуванню культури здорового харчування у
здобувачів освіти, що підтверджується результатами вивчення документації, спостереження,
анкетування учнів, батьків, педагогічних працівників.

Щоденне та перспективне меню затверджене та доступне для ознайомлення учасникам
освітнього процесу, керівником ЗО контролюється фактичне його виконання. Приміщення
регулярно прибирають та дезінфікують. В гімназії організовано зручний режим харчування із
врахуванням кількості учнів та пропускної можливості їдальні.
У приміщеннях ЗО проведено інтернет, є покриття Wi-Fi, учні не мають до нього
вільного доступу. На всі комп'ютери встановлено антивірусне програмне забезпечення,
водночас потребує вирішення фінансове питання щодо забезпечення комп'ютерів
ліцензованими програмами. Обмеження доступу до сайтів з небажаним змістом
забезпечується власними силами. За результатами анкетування, батьки підтверджують
проведення заходів з питань безпечного використання мережі інтернет та попередження
кібербулінгу.

У ЗО здійснюється робота з адаптації та інтеграції учнів до освітнього процесу,
педагогічних працівників до професійної діяльності. Під час інтерв'ю з заступниками
директора з'ясовано, що при зарахуванні учнів до гімназії з ними проводять бесіди, дискусії,
тренінгові заняття, анкетування.
Здійснюється робота з адаптації та інтеграції педагогічних працівників до професійної
діяльності (наставництво, взаємодопомога, залучення до роботи методичних комісій).
Вимога/правило 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм
насильства та дискримінації.
У закладі здійснюється комплексний підхід щодо попередження та протидії булінгу
(розроблено, затверджено та оприлюднено на сайті ЗО план превентивних заходів, порядок
подання та розгляду заяв при виявленні ознак булінгу, порядок реагування на доведені випадки
булінгу та відповідальність причетних осіб).
Практичний психолог проводить систематичну роботу щодо запобігання проявам
насильства та здійснює постійний моніторинг (анонімне анкетування, скринька довіри) щодо
їx виявлення.
За результатами анкетування, учні закладу не відчували проявів психологічного,
фізичного чи економічного насилля.
За результатами опитування заступників керівника, аналізу Плану заходів із запобігання
та протидії булінгу, річного плану роботи, встановлено, що до превентивної роботи з питань
запобігання та протидії булінгу регулярно залучаються представники правоохоронних органів,
інші фахівці, проводяться тренінги щодо запобігання будь-яким формам насильства.
Розроблено й оприлюднено на веб-сайті та інформаційних стендах у більшості класних
кімнат/навчальних кабінетів правила поведінки, які спрямовані на формування позитивної
мотивації учасників освітнього процесу, не обмежують їхніх прав та свобод.
У ЗО постійно здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів освіти на заняттях та
вживаються відповідні заходи (класні керівники у разі потреби встановлюють місце
перебування дитини). Окрім того, у гімназії не зафіксовано випадків невідвідування учнями
занять без поважних причин.
Цю інформацію також підтвердили заступники директора гімназії. Вивчення
документації підтвердило, що керівництво закладу peaгyє на випадки булінгу.
Керівник, педагогічні працівники та психологічна служба ЗО здійснюють системну
роботу з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству, зокрема у рамках
реалізації антибулінгової програми для учасників освітнього процесу проводяться бесіди,
круглі столи, лекції, години спілкування; за потреби можуть організовуватися зустрічі із
працівниками ювенальної поліції та дільничним інспектором. Здобувачі освіти у разі потреби
отримують необхідну психолого-соціальну підтримку.

Вимога/правило 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання
освітнього простору.
У ЗО забезпечено можливість безперешкодного pyxy територією. Проте немає окремого
пологого входу та доступу до основних приміщень закладу для осіб з особливими освітніми
потребами, що зумовлено архітектурними особливостями закладу. На першому поверсі
обладнано кабінку для використання особами з особливими освітніми потребами (наявні
поручні, спеціальне санітарно-технічне обладнання). На даний час діти з ООП у гімназії не
навчаються.
Коридори та міжсходові клітини не захаращені, водночас не нанесено контрастне
маркування та вказівники на підлозі, стінах.

На основі спостережень за навчальними заняттями встановлено, що в освітньому
процесі ЗО наскрізно формуються навички здорового способу життя та екологічно доцільної
поведінки в здобувачів освіти. Оформлення приміщень гімназії має навчальну, пізнавальну,
мотивуючу та розвивальну спрямованість. За результатами опитування, вci здобувачі освіти
зазначають, що під час навчання та проведення позаурочних заходів постійно
використовуються спортивний майданчик та спортивний інвентар, актова зала,
мультимедійний кабінет, часто використовується візуалізація корисної інформації,
мультимедійне обладнання та комп'ютерна техніка, що сприяє формуванню ключових
компетентностей. Дана інформація підтверджується результатами спостереження за
навчальними заняттями. Бібліотека у ЗО облаштована, наявні кілька читальних місць.
Приміщення бібліотеки обладнане інтернет зв'язком, проте комп'ютерне обладнання відсутнє,
що не сприяє формуванню інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти.

Напрям 2: Система оцінювання результатів навчання учнів
Вимога/правило 2.1. Наявність системи оцінювання результатів навчання учнів, яка
забезпечує справедливе, неупереджене, об’єктивне та доброчесне оцінювання.
Сукупність отриманих результатів свідчить про те, що заклад працює над
неупередженим та об'єктивним, доброчесним оцінюванням досягнень учнів. Критерії,
правила та процедури оцінювання навчальних досягнень учнів заслуховуються та
обговорюються на засіданнях педагогічної ради, оприлюднено на сайті ЗО, а також розміщено
на інформаційних стендах у класних кімнатах/навчальних кабінетах.

Самоаналіз педагогами власної професійної діяльності, інтерв'ю із заступниками
директора засвідчили, що вчителі приділяють увагу критеріям, правилам та процедурам
оцінювання результатів навчання здобувачами освіти. 48,19% педагогів опрацьовують та
використовують критерії, запропоновані МОН, 36,14% – розробляють критерії самостійно для
кожного обов’язкового виду контролю), а 15,66% – використовують критерії, розроблені
іншими педагогами, адаптуючи їх для різних видів діяльності.

За результатами спостереження за навчальними заняттями можна зробити висновок, що
більшість вчителів оцінюють результати навчання учнів відповідно до розроблених критеріїв,
які ґрунтуються на компетентнісному підході, та добирають домашнє завдання, спрямоване на
оволодіння ключовими компетентностями, озвучують критерії його оцінювання. Найчастіше
оцінювання на основі цілей та критеріїв, а також практико зорієнтовані завдання
використовуються на заняттях з іноземної мови та при викладанні предметів природничого
циклу. Проте учителям інших предметів потрібно враховувати вимоги компетентісного
підходу, способи формування суспільних цінностей при підборі змісту та виду завдань.

Можна зробити висновок, що в ЗО сформована відкрита, прозора та зрозуміла для всіх
учасників освітнього процесу система оцінювання навчальних досягнень учнів, яка, однак, не
завжди враховує вимоги компетентнісного підходу.

Вимога/правило 2.2. Систематичне відстеження результатів навчання кожного учня та
надання йому (за потреби) підтримки в освітньому процесі.
У закладі проводиться відстеження результатів навчання кожного учня (не менше ніж
двічі на рік) з ycix предметів (курсів) інваріантної частини. Аналіз річного плану свідчить, що
наявні заплановані заходи щодо моніторингу результатів навчання, а саме: здійснення
моніторингу результатів досягнень учнів у відповідності семестровий бал/річний бал,
здійснення моніторингу якості оцінювання знань учнів (поточне, тематичне, контрольне,
семестрове, річне), затвердження графіку відвідування навчальних занять з метою
моніторингу якості знань та системи оцінювання. Вивчення узагальнюючих матеріалів
моніторингу за результатами навчання учнів свідчать, що у закладі проводяться діагностичні
контрольні роботи з основних предметів (української мови, історії України, англійської мови,
німецької/польської мов, математики тощо), здійснюється визначення середнього балу
кожного учня як з кожного предмету, так і середнього з усіх предметів щосеместрово та за
навчальний рік, визначаються причини та фактори впливу на отриманий результат та шляхи
підвищення результату. Директор закладу освіти аналізує результати ДПА та ЗНО учнів 11-х
класів та оприлюднює дані у річному звіті про діяльність закладу освіти. Результати вивчення
опитувального аркуша свідчать, що за результатами моніторингів здійснюється аналіз
навчальних досягнень учнів, приймаються усні рішення щодо їx корегування. Зі слів
заступників керівника, для підвищення якості освіти у закладі результати моніторингу
обговорюються на засіданні творчих груп, методичних комісій та засіданнях педагогічних
рад, проводяться консультації, додаткові заняття та здійснюється пошук нових форм роботи.

Така система дозволяє подавати об’єктивну інформацію про результати та прогрес усіх
груп учнів, спостерігати їх особистісний поступ та те з’ясовувати те, з чим він пов’язаний.

Усі вчителі закладу ведуть електронні журнали, де можуть залишати особисті
примітки, повідомлення для окремого учня та його батьків щодо результатів навчання учнів.
Передбачена можливість зворотнього зв’язку. Окрім того спілкування з батьками
відбувається через соціальні мережі у спільнотах та групах Viber. Для особистого (очного)
спілкування батьків з класним керівником та вчителями-предметниками у гімназії
проводяться батьківські збори. Двічі на рік (наприкінці кожного семестру) збори
відбуваються у форматі індивідуальних зустрічей батьків та вчителів. У визначений
адміністрацією час батьки мають можливість поспілкуватися з вчителями з приводу
навчання дітей. Також вчителі самі можуть ініціювати таку зустріч з батьками, повідомивши
про це класного керівника заздалегідь.
Під час опитування педагогічних працівників з’ясовано, що 25,79% вчителів
використовують поточне оцінювання, 26,42% вчителів використовують підсумкове
оцінювання; 13,84 % – взаємооцінювання учнів, 15,09% – самооцінювання учнями, 16,93% –
формувальне оцінювання. У ЗО впроваджується система формувального оцінювання
здобувачів освіти, що враховує індивідуальний поступ кожного учня, формує позитивну
самооцінку, забезпечує зворотний зв'язок.

Вимога/правило 2.3. Спрямованість системи оцінювання результатів навчання учнів на
формування в учнів відповідальності за результати свого навчання, здатності до
самооцінювання.
Заклад сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до
результатів навчання. Переважна більшість учнів зазначила, що учителі підтримують їx,
вірять у них та їхні успіхи, поважають та допомагають у разі прохання.
Спостереження за навчальними заняттями свідчить, що більшість учнів активно
працювали під час уроків, переважна більшість педагогів надавали учням можливість вибору
рівня навчальних завдань i напрямів навчальної діяльності.

Можна зробити висновок, що педагогічний колектив та керівництво сприяють
формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання та
створюють необхідні умови для індивідуального зростання кожного учня.

За результатами анкетування, переважна більшість учнів підтвердили відповідальне
ставлення до навчання, усвідомленість його важливості для подальшого життя та вплив
педагогічних працівників на розвиток цієї відповідальності, 25,71% вказують, що результати
навчання залежать від рівня викладання. Попри те, 28,57% учнів стверджують, що результати
навчання залежать виключно від їхньої праці та наполегливості, 13,14% зазначають, що
важливою є їхня праця та мотивація батьків.
Система оцінювання здобувачів освіти забезпечує формування в учнів відповідальності
за результати свого навчання, здобувачі освіти вмотивовані в оволодінні освітньою
програмою, проте не до кінця мають розуміння потреби у здатності до самооцінювання.

Напрям 3: Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти
Вимога/правило 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності,
використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою
формування ключових компетентностей учнів.
За результатами вивчення самоаналізу вчителями власної професійної діяльності та
анкетування встановлено, що вчителі планують свою професійну діяльність. Календарнотематичне планування (далі – KTП) розроблене відповідно до Державних стандартів,
освітньої програми, інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо викладання
навчальних предметів з урахуванням мети, особливостей класу та індивідуальних
особливостей здобувачів освіти. Педагоги аналізують його та у разі потреби коригують
(аналіз результативності планування роботи вчителя здійснюється після закінчення першого
семестру та навчального року на засіданнях методичних об’єднань). Учителі розробляють
KTП на основі навчальних програм, самостійно визначають послідовність вивчення тем та
кількість годин на їx вивчення. Результати анкетування показали, що при розробленні KTП
вчителі використовують взірці, що пропонуються фаховими виданнями, – 15,3%, розробки з
інтернет-сайтів і блогів, що стосуються викладання конкретного предмету – 12,57%,
рекомендації МОН – 21,86%, досвід, запозичений у колег – 13,11%, спільна робота з колегами
– 14,75%, власний досвід – 21,86%.

Разом з тим, за критерієм 3.1.1. (Педагогічні працівники планують свою діяльність,
аналізують її результативність) ми маємо рівень – вимагає покращення. Тобто потрібно
звернути увагу на аналіз педагогами ефективності КТП, його виконання та результати
планування наприкінці семестрів і навчального року.

Під час проведення більшості навчальних занять спостерігався розвиток i формування
ключових компетентностей, таких як вільне володіння державною мовою, навчання впродовж
життя, інформаційно-комунікаційна компетентність. Слід звернути увагу, що не завжди
спостерігався розвиток i формування таких компетентностей: підприємливість i фінансова
грамотність, культурна, екологічна компетентності, інноваційність. Разом з тим, постійно
спостерігалось формування здатності спілкуватися іноземними мовами, громадянської та
соціальної компетентностей. Зміст ycix завдань та освітні технології, які застосовувались на
уроках, були спрямовані на оволодіння ключовими компетентностями.
Важливо звернути увагу вчителів на те, що слід використовувати не лише класно-урочну
форму роботи, надавати перевагу завданням творчим, пошуковим, дослідницьким,
спрямованим на застосування знань на практиці. Також у домашніх завданнях мають
переважати завдання творчого, прикладного, проблемного і пошукового спрямування.
За результатами аналізу документації ЗО (освітньої програми, наказів з основної
діяльності та ін.), форми вивчення педагогічної діяльності, інтерв’ю із заступниками
директора можна зробити висновок, що у роботі вчителів гімназії спостерігається
формування та реалізація індивідуальних освітніх траєкторій учнів. У закладі розробляються
індивідуальні освітні траєкторії учнів, зокрема, екстернат, – надаються консультації,
розробляються окремі завдання.
Проте не розробляються індивідуальні освітні траєкторії для дітей, які проявляють
здібності у вивченні окремих предметів, хоча вчителі консультують таких учнів за потреби.
Не всі вчителі зазначили, що мають змогу простежувати індивідуальну освітню
траєкторію учнів. Це відбувається переважно шляхом спостереження за навчальною
діяльністю учня та результатами його діагностичних (контрольних, самостійних, творчих)
робіт, проводиться аналіз процесу навчання учнів, але не узагальнюється в таблиці. Учителі
проводять групові чи індивідуальні консультації для учнів під час дистанційного навчання,
але для цього не розробляють графіка консультацій, роблячи це за потреби учнів.

Вчителі створюють освітні ресурси i використовують ïx у педагогічній діяльності,
зокрема, роздатковий дидактичний матеріал, електронні презентації, індивідуальні та групові
завдання для роботи, тести, інтерактивні вправи, розроблення електронних освітніх ресурсів
для дистанційного навчанні.

Разом з тим лише 19,59% педагогічних працівників поширюють власний педагогічний
досвід у професійних спільнотах соціальних мереж, 10,31% – на освітніх онлайн платформах,
15,46% – на веб-сайті гімназії, 6,19% – у блогах, 11,34% – мають публікації у фахових виданнях,
22,68% – у матеріалах та/або виступах конференцій. 12,37% учителів не мають оприлюднених
розробок.

Спостереження за навчальними заняттями свідчать про те, що переважна більшість
учителів використовують зміст предмета (курсу) для формування суспільних цінностей у
здобувачів освіти у процесі їхнього навчання, виховання та розвитку. Спостереження за
навчальними заняттями виявило, що близько половини вчителів спрямовують зміст
навчального матеріалу на виховання в учнів патріотизму, поваги до державної мови, культури,
законів.
Більшість педагогів розвивають у здобувачів освіти загальнолюдські цінності (соціальну
емпатію, толерантність тощо) та дотримуються гігієни навчання (звертають увагу на поставу,
зір під час дистанційних занять).
Слід звернути увагу, що потрібно більше часу приділяти валеохвилинкам! Важливо
розвивати навички співпраці та командної роботи (ми не побачили цього, бо відвідували
дистанційні заняття).
Спостереження за навчальними заняттями показали, що переважна більшість учителів
використовують в освітньому процесі інформаційно-комунікаційні технології (далі – IKT),
електронні освітні ресурси, медіаресурси з навчальною метою, обладнання та засоби навчання
для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, що сприяє формуванню в учнів
ключових компетентностей.

У формі самоаналізу педагоги зазначили, що використовують IKT у процесі підготовки
до навчальних занять та під час їx проведення, вказують на використання навчальних
платформ, презентацій, відеороликів, навчальних додатків у смартфоні, онлайн-вікторин
Kahoot, Learningapps, дошку Padlet, навчальні ігри, ілюстрації, пазли. Для зворотного зв’язку
з учнями всі педагоги використовують електронний щоденник, Classroom, вайбер, месенджери
та інше.
На підставі викладеного вище можна констатувати, що використання сучасних освітніх
технологій у закладі сприяє формуванню ключових компетентностей здобувачів освіти.
Вимога/правило 3.2. Постійне підвищення професійного рівня i педагогічної майстерності
педагогічних працівників.
Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток, обираючи різні
види, форми та напрями підвищення рівня майстерності, у тому числі щодо методик роботи з
дітьми з ООП. Педагоги проходять навчальні курси в ЛОІППО та ЦПРПП м. Львова, на
платформах «На урок», «Всеосвіта», «Prometheus», «EdEra», а також є учасниками
різноманітних конференцій та проєктів.

За результатами анкетування, за останні 5 років найчастіше вчителі обирали КПК на такі
теми: використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (22,01%), методичні
аспекти викладання предметів та курсів (19,50%), інклюзивне навчання (13,84%), психологічні
особливості роботи зі здобувачами освіти різних вікових категорій (8,81%), форми організації
освітнього процесу (8,18%)та інші.

На засіданнях педагогічної ради розглядаються питання підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, розвитку їx творчої ініціативи, професійної майстерності,
приймаються рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації вчителями.
За результатами анкетування, 86,67% педагогічних працівників вважають, що в ЗО немає
перешкод, які могли б завадити їхньому професійному розвитку, створені умови для
постійного підвищення кваліфікації педагогів, їx чергової та позачергової атестації; 4,44%
вказують, що їхньому професійному розвитку перешкоджає матеріально-технічна база; 8,89%
педагогів вказують інші перешкоди.

3 метою підвищення педагогічної майстерності педагоги проводять майстер-класи,
взаємовідвідування навчальних занять, предметні тижні, обмінюються досвідом у
професійних спільнотах. Підвищення рівня педагогічної майстерності відбувається з
урахуванням освітніх інновацій та освітніх потреб учнів. У закладі розроблений порядок
визнання результатів підвищення кваліфікації ЗО.
Педагогічні працівники здійснюють інноваційну діяльність, беруть участь в освітніх
проєктах, залучаються до роботи як освітні експерти.
У гімназії впроваджено електронний журнал/щоденник SmartSchool, який оновлюється
і вдосконалюється на потреби педагогів. З 2021/2022 навчального року ЗО перейшов на
освітню онлайн-платформу G Suite, яка використовується під час дистанційного навчання.
Учителі англійської мови працюють на онлайн-платформах Pearson, Express Publishing.
З 2018 року працює англомовний літній табір Girne American University Summer School
(керівник Курська О.І.).
Учителі гімназії беруть участь у проєктах НМЦО м. Львова «Єдиний освітньокультурний простір» (музейні уроки), «Невгамовні дослідники», «BioClab».
У гімназії діє проєкт «Пам'ятні дати в історії України», Історичний клуб (керівник
Кладова І.П.), учасники якого створювали тематичні відео на історичну тематику, брали
участь в проєктах «Подяка Британії за допомогу Україні», «Модель ООН в Україні»
(симуляційна гра).
Педагогічні працівники ЗО залучаються до проведення 3HO, здійснюють експертну
діяльність, а саме: у квітні проводилась апробація інформаційно-аналітичної системи
зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах
освіти EvaluEd, також 3 педпрацівники пройшли навчання освітніх експертів ДСЯО,
відбулася апробація мальопису від ІНП «Легенда про Лопату», проведено «Олімпійський день
в гімназії» – конференції за участі Національного олімпійського комітету та української
громади м. Нотінгем (Великобританія) тощо.
Вимога/правило 3.2. Налагодження співпраці з учнями, їх батьками, працівниками закладу
освіти.
За результатами спостереження, педагогічні працівники використовують форми роботи,
спрямовані на формування партнерських взаємин (повага до особистості, доброзичливе i
позитивне ставлення, довіра у стосунках, принципи соціального партнерства), застосовують
особистісно орієнтований підхід у навчанні. У більшості випадків комунікація з учнями
націлена на те, щоб кожен учень відчував себе особистістю, прослідковується повага вчителя
до кожної дитини, її цілей, запитів та інтересів, комунікація спрямована на розвиток та
саморозвиток кожної дитини. У більшості випадків спостерігається орієнтація партнерської
діяльності вчителя та учня на розвиток творчої активності, творчого мислення, вміння
застосувати критичне мислення в нових умовах. Учителі забезпечують зворотний зв’язок щодо
навчальних досягнень учня, зокрема через електронний щоденник, Classroom, месенджери,
індивідуальні бесіди.
Учителі вказали на те, що аналізують рівень засвоєння учнем/ученицею навчальної теми
(26,72%), прослідковують динаміку результатів навчання, з'ясовують та аналізують причини
(24,43%), визначають сильні сторони учня/учениці і розвивають їх (25,19%). 24,14% учителів
вважають, що роблять на уроках усе можливе, щоб діти вчилися успішно.

За результатами опитування батьків i педагогів можна зробити висновок, що у ЗО
налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів
освіти в різних формах та різними способами на засадах педагогіки партнерства, аналізується
результативність проведених заходів та в разі необхідності вносяться корективи задля її
налагодження. Забезпечується постійний зворотний зв’язок (консультації, батьківські збори,
групи у соціальних мережах, ЕЖ, спілкування з керівництвом закладу).
Відповідно до проведеного анкетування, 34,88% батьків отримують необхідну
інформацію від класного керівника, 25,97% на батьківських зборах, 22,09 % – зі спільноти в
соціальних мережах, 16% – зі сайту.

Переважна більшість педагогів використовують індивідуальне спілкування з батьками.
Переважна більшість батьків задоволені рівнем комунікації з вчителями.

У ЗО налагоджено професійну співпрацю, діють методичні комісії, діяльність яких
характеризується різними формами взаємодії, ініціативами щодо забезпечення якості освіти
закладом. Основними формами співпраці педагогів є наставництво, консультування,
взаємовідвідування уроків, участь у творчих гpyпax, методичних спільнотах. Практикується
проведення інтегрованих уроків. Проводяться заходи щодо адаптації молодих педагогів
(консультації з конструювання уроків, ведення документації тощо), інструктивно-методичні
наради щодо оцінювання навчальних досягнень, впровадження формувального оцінювання.
Психологічний клімат закладу сприяє співпраці педагогів.
Вимога/правило
доброчесності.
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Спостереження за проведенням навчальних занять засвідчили, що переважна більшість
педагогів діють на засадах академічної доброчесності та лише близько половини з них
інформує учнів про дотримання цих правил. На сайті гімназії є інформаційні матеріали щодо
академічної доброчесності, розроблене Положення про академічну доброчесність. Переважна
більшість педагогів акцентує увагу на цінності самостійного виконання завдань, але за
результатами спостереження за навчальними заняттями, лише половина вчителів добирають
завдання/вправи, що унеможливлюють списування (добирають відповідні завдання,
застосовують індивідуальні варіанти завдань), вказують джерело інформації, авторство.
Аналіз анкетування педагогічних працівників показав, що для того, щоб запобігти
випадкам порушення академічної доброчесності серед здобувачів освіти, 37,76% опитаних
регулярно проводять бесіди, 27,55% на навчальних заняттях дають такі завдання, що
унеможливлюють списування, 21,4% знайомлять учнів з основами авторського права.

Результати спостереження за навчальними заняттями підтверджують, що близько
половини педагогів дають відкриті творчі завдання чи завдання, які сприяють розвитку
критичного мислення.

Результати спостереження за навчальними заняттями свідчать про несистемну роботу
педагогічних працівників щодо формування культури академічної доброчесності у здобувачів
освіти. Окремі вчителі проводяться бесіди зі здобувачами освіти про важливість дотримання
академічної доброчесності: неприпустимість списування та плагіату, необхідність вказівок
джерел інформації, які використовуються.
У ЗО є потреба в налагодженні системної роботи стосовно академічної доброчесності як
складової забезпечення якості освіти.
Напрям 4. Управлінські процеси закладу освіти
Вимога/правило 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу,
моніторинг виконання поставлених цілей.
Стратегія розвитку закладу розроблена на 2022 – 2025 роки, схвалена на засіданні
педагогічної ради (протокол від 08.06.2022 № 11), оприлюднена на сайті гімназії, проте ще не
затверджена засновником.
Стратегія відповідає особливостям та умовам діяльності гімназії, визначає місію та
цінності, враховує напрями освітньої діяльності. Розроблена стратегія після проведення
ЅWОТ-аналізу, напрацювань робочих груп, до складу яких входили представники
педагогічного колективу, батьків, учнівського самоврядування, які керувалися інформацією
про сильні та слабкі сторони ЗО.
Робочі групи почали працювати над стратегією ще навесні 2021 року, тому деякі
завдання, що ставились перед адміністрацією, вже виконані (наприклад, створено
відпочинкову зону для учнів на 2 поверсі, збільшено кількість годин математики у кожному
класі, запроваджено різноформатні освітні заходи з природничих наук, зокрема Літня школа з
хімії).
Річний план роботи закладу на 2021/2022 н. р. враховує освітню програму, містить аналіз
роботи ЗО за попередній навчальний рік. Структура річного плану частково відповідає
напрямам внутрішньої системи забезпечення якості освіти: план розроблений не за
напрямками ВСЗЯО, а за видами діяльності (навчальна діяльність, методична, виховна робота,
робота психологічної служби, бібліотеки тощо). Педагогічні працівники залучалися до
розроблення і обговорення документів, які регламентують роботу закладу, проте в анкетуванні
вказали, що брали безпосередню участь в розробленні стратегії розвитку 18,18% опитаних,
процедури ВСЗЯО – 09,09%, річного плану роботи – 12,12%, освітньої програми – 06,06%,
положення про академічну доброчесність – 15, 15%, антибулінгової програми – 07,07%, правил
внутрішнього розпорядку – 18,18%, а 13,13% опитаних не брали участі в розробці жодного
документа.

Учні вносять пропозиції до річного плану роботи школи, запропоновані ними заходи
включаються до розділу з виховної роботи
Діяльність педагогічної ради спрямовується на реалізацію річного плану. Педагогічна
рада функціонує системно та ефективно – розглядаються актуальні питання діяльності закладу,
рішення приймаються колегіально i демократично. Водночас на засіданнях педагогічної ради
не заслуховувалися питання реалізації стратегії розвитку.
У ЗО розроблено та оприлюднено на сайті проєкт Положення про внутрішню систему
забезпечення якості освіти. Положення визначає стратегію (політики) й процедури
забезпечення якості освіти, за своїм змістом є функціональним i дозволяє провести процедуру
самооцінювання. Протягом останніх двох років у гімназії проводилося анкетування учасників
освітнього процесу за «Абеткою для директора». Результати опитування щодо системи
оцінювання здобувачів освіти та якості харчування узагальнено і визначено першочергові
завдання. Отримані результати враховуються при плануванні роботи закладу. Прийнято
управлінські рішень за результатами анкетування, а саме: зобов’язати вчителів ознайомлювати
здобувачів освіти з критеріями, правилами і процедурами оцінювання з усіх навчальних
предметів на початку навчального року, на початку вивчення кожної теми, а не лише у разі
звернення окремого учня, рекомендовано педагогам аргументувати виставлення оцінок,
надісланих в електронному вигляді в умовах дистанційного навчання, запровадити елементи
формувального оцінювання, урізноманітнено страви у їдальні та інше.
Також у квітні 2022 проведено комплексне самооцінювання з використанням системи
EvaluEd.
Керівництво гімназії систематично вживає заходи для створення належних умов
діяльності закладу, вчасно визначає потреби учнів і працівників, потреби у покращенні
матеріально-технічної бази, планує її розвиток, надає клопотання засновнику та відділу освіти.
У гімназії проводиться фандрейзингова діяльність. Після фіналізації Стратегії розвитку і її
схвалення педагогічною радою, наступним кроком буде розроблення плану залучення ресурсів
для реалізації Стратегії.

Вимога/правило 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.
Переважна більшість учасників освітнього процесу задоволені загальним
психологічним кліматом у ЗО, це підтверджують результати опитування учасників освітнього
процесу.
У ЗО налагоджений освітній процес на засадах довіри, прозорості та дотримання
етичних норм, практикується безпосереднє спілкування учасників освітнього процесу (у
різноманітних формах професійного спілкування: формальних і неформальних),
представників гімназійної та місцевої громади із керівництвом ЗО, яке вчасно відповідає на
звернення, оперативно та ефективно їх вирішує, вживає відповідних заходів реагування.
Інформація про освітню діяльність закладу, передбачена ст. 30 Закону України «Про
освіту», розміщена на сайті ЗО. Також повна актуальна інформація про освітню діяльність та
життя ЗО, окрім сайту закладу, розміщується на сторінках соціальної мережі Facebook,
Telegram, YouTube, учнівське самоврядування веде сторінку в Instagram, Telegram.

Вимога/правило 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для
професійного розвитку педагогічних працівників.
Формуючи кадровий склад гімназії, керівництво враховує його специфіку та визначену
профільність. Штат ЗО сформований відповідно до штатного розпису та освітньої програми.
Вакансій немає, вci педагогічні працівники працюють за фахом.
Керівництво гімназії застосовує заходи морального та матеріального заохочення до
педагогічних працівників: грамоти, усні подяки, премії, щорічна винагорода до Дня
працівника освіти. Розроблено Положення про заохочення педагогічних працівників.
У гімназії розроблений, схвалений педрадою та оприлюднений план підвищення
кваліфікації педагогічних працівників. На засіданнях педагогічної ради постійно
розглядаються питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої
творчої ініціативи, професійної майстерності, приймаються рішення щодо визнання
результатів підвищення кваліфікації. Учителі підвищують кваліфікацію у різних суб’єктів,
використовуючи онлайн-платформи, конференції, вебінари, майстер-класи, тренінги тощо.
У гімназії працює 9 педагогів, які стали переможцями за міською програмою «Успішний
педагог».
Педагогічні працівники вважають, що у закладі створені умови для постійного
підвищення кваліфікації.

Вимога/правило 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму,
ухвалення управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього
процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.
У ЗО створені умови для реалізації прав i обов’язків учасників освітнього процесу, про
що свідчать результати спостереження за освітнім середовищем, педагогічною діяльністю
педагогічних працівників та опитування учасників освітнього процесу.
Водночас 50% учнів вважає, що порушується їхнє право на об’єктивне та справедливе
оцінювання, 25% стверджує про заборону висловлювання власної думки на заняттях, 25% –
про неправомірні вимоги щодо зовнішнього вигляду.

Усі учасники освітнього процесу зазначають, що їхня думка враховується в процесі
прийняття управлінських рішень. Учнівське самоврядування бере участь у складанні річного
плану роботи гімназії, педрада схвалює освітню програму, структуру навчального року тощо.
Керівництво створює умови для діяльності органів громадського самоврядування,
представники батьківського та учнівського самоврядування залучаються до вирішення
питань щодо діяльності закладу. Керівництво гімназії підтримує освітні ініціативи учасників
освітнього процесу, організовує участь у науково-дослідницьких, культурних та спортивних
проєктах.
Режим роботи гімназії відповідає санітарно-гігієнічним нормам законодавства та в
основному враховує потреби учасників освітнього процесу. Розклад навчальних занять
забезпечує рівномірне навчальне навантаження, укладений відповідно до освітньої програми,
враховує вікові особливості учнів, потреби учасників освітнього процесу.
У закладі, за потреби, використовують різні форми організації освітнього процесу
(музейні, пленерні та «перевернуті» заняття тощо), визначено єдину інтернет-платформу для
організації дистанційного навчання G Suite, учителі англійської мови працюють на
платформах Pearson, Express Publishing. Для проведення онлайн-уроків використовуються
застосунки Zoom i Meet.
Також у гімназії впроваджено використання електронного журналу.
У ЗО створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів
освіти за заявами батьків, зокрема екстернат.

Вимога/правило 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної
доброчесності
Керівництво гімназії проводить інформаційно-просвітницьку роботу з учасниками
освітнього процесу щодо реалізації політики академічної доброчесності. Розроблено
Положення про академічну доброчесність, яке схвалене рішенням педагогічної ради,
затверджене наказом директора та розміщене на сайті ЗО.
Згідно з результатами опитування, більшість здобувачів освіти та педагогічних
працівників поінформовані про необхідність дотримання академічної доброчесності.
За результатами опитування, 37,76% педагогічних працівників проводять бесіди щодо
дотримання академічної доброчесності, 27,55% дають на уроках такі завдання, які
унеможливлюють списування, 21,43% – знайомлять учнів з основами авторського права тощо.

Керівництво закладу забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих
на формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції. За
результатами опитування, 28,26% респондентів інформують учасників освітнього процесу
про негативне ставлення до корупції на навчальних заняттях; 21,21% проводить бесіди;
09,09% – бесіди із запрошенням гостей; 8% – проводить позаурочні заходи. Та, на жаль,
27,27% педагогічних працівників практично не інформують учасників освітнього процесу про
необхідність формування негативного ставлення до корупції.

