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НАКАЗ 

19.09. 2019             №   

 

Про затвердження складу 

шкільної атестаційної комісії 

на 2019-2020  навчальний  рік 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту»,  Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та змін до Типового 

положення, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 08.08.2013 р. № 1135,  з метою активізації творчої, 

професійної діяльності педагогічних працівників, стимулювання 

безперервної фахової та загальної освіти, якісної праці, підвищення 

відповідальності за результати навчання і виховання дітей і молоді, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити  атестаційну комісію школи на 2019-2020 навчальний рік у 

такому складі: 

Голуб Л.В.  – голова комісії, директор школи; 

Синяговська Н.М.  – заступник голови  комісії, заступник директора з 

НВР; 

Попова Н.Ю.  – секретар атестаційної комісії, учитель української 

мови та літератури I категорії; 

Члени атестаційної комісії: 

Тертишна С.І. – голова ПК: 

Коваленко Л.І. – заступник директора з виховної роботи; 

Лисянська Л.А. – заступник директора з НВР; 

Павліченко В.І.      – заступник директора з НВР; 

Матвієнко С.П. – учитель світової літератури вищої категорії, 

«старший учитель»; 

Герман С.О. – учитель англійської мови вищої категорії, 

«учитель – методист»; 

Пасько О.Л. – учитель географії вищої категорії, «старший 

учитель»; 

Онук О.В. – учитель початкових класів вищої категорії, 

“старший учитель”. 
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2. Атестаційній комісії забезпечити атестацію педагогічних кадрів 

відповідно до вимог Типового положення про атестацію педпрацівників 

України. 

3. Заступнику директора з НВР Синяговській Н.М. ознайомити педагогічний 

колектив з наказом «Про затвердження складу шкільної атестаційної 

комісії на 2019-2020 н.р.» та Типовим положенням про атестацію 

педпрацівників України до 20.09.2019 р. 

4. Шкільній атестаційній комісії: 

4.1.  Прийняти заяви від педпрацівників, які мають підстави на 

позачергову атестацію,  подання керівника про присвоєння працівнику 

кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та в разі зниження ним 

рівня професійної діяльності до 10.10.2019 р. 

4.2.  Провести засідання атестаційної комісії, на якому  розглянути заяви 

педагогів, які будуть проходити позачергову атестацію, затвердити 

список педпрацівників, які атестуються, графік роботи атестаційної 

комісії, графік проходження атестації та довести його до відома тих, 

хто атестується, під підпис до 20.10.2019 р.   

4.3. Атестаційній комісії всебічно вивчити систему роботи вчителів, що 

атестуються. 

5. Голові методичної ради школи Синяговській Н.М.: 

організувати творчі звіти вчителів, які атестуються; 

скласти технологічну карту вивчення системи роботи вчителів. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                          ПОГОДЖЕНО 

 

Директор школи                                                        Голова ПК  

          Л.В. Голуб                                                                   Тертишна С.І. 
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