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копLя
миколаiъський навчально-виховний комплекс

Лоз iвеькоiрайонноi рали
Харкiвськоi]областi

вул. Щжека Алтаузена, 5, с. МиколаТвка, Лозiвський район, XapKiBcbKa область, 64672,
тел. 8 (05745) 64-4-29, e-mail: futуkоtаiъNVК@i.uз Кол е,ЩРПОУ 24676044

нАкАз

25.09.2018

Про утворення атестацiйноi KoMiciT
I рiвня при МиколаЪському
навч€}льно-виховному комплексi
та органiзацiю проведення
атестацii педагогiчних працiвникiв
у 20|8120|9 навча_пьному роцi

]ф 1з7

Вiдповiдно до Типового положення про атестацiю педагогiчних црацiвrrикiв.
затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраrЪи вiд 06.10.2010 J\Ъ 930
зареестроваIIим у MiHicTepcTBi юстицii Украни 14.12.2010 за J\Ъ 1255lll85.i0 (iз
змiнами), нiжазу управлiння освiти, молодi та спорту ЛозiвськоТ РДА вiд 14.09.2018 ЛЪ 28]
кПро утворення атестацiйноi KoMicii II рiвня при упразлiннi освiти, молодi та спорту
Лозiвськоi РЩА та органiзацiю проведення атестацii педагогiчних прачiвникiв та керiвних
кадрiв закладiв освiти у 2018120|9 навчапьному роцi), з метою стимулювilння
цiлеспрямованого безперервного пiдвищення рiвня професiйноi компетентностi
педагогiчних працiвникiв, росту ix професiйноi майстерностi, розвлtтку тв,-lрчоl'
iнiцiативи, пiдвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективностi навча:tьно-
виховного процесу,

НАКАЗУЮ:
1. Провести атестацiю педагогiчних працiвникiв вiдповiдно до вимог Типового
положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв, затвердженого наказом Мiнiстерстза
освiти i науки УкраiЪи,вiд 0б.10.10 J\Ъ 930, зареестровЕшим у MiHicTepcTBi юстицii'
УкраrЪи 14.|2.20110 за Jt 1255/18550 (iз змiнами). 

до 01.04 2019
2. Затвердити склад атестацiйноi KoMiciT I рiвня при МиколаiЪському навчаlьно-
виховному комплексi (далi - Атестацiйна комiсiя) (долаток 1).

3. Затверлити графiк засiдань Атестацiйноi KoMicii (додаток 2)
4. Заступнику директора з навчально-виховноi роботи Сидоренко Л.В. :

4.1. Провести вiдповiдну коорлинацiйну та органiзацiйно-методичну роботу з атестацii'
педагогiчних працiвникiв навча.rrьно-виховного комплексу.

2|.09.20118 - 01.06.2019
4,2. Проводити робоry щодо роз'яснення основIIих питЕIнь, пов'язаних з атестацiСЮ
педагогiчних працiвникiв.

Постiйно
4.З. Органiзувати проведення вiдкритих ypoKiB у"rителiв, що атестуються, в lчlежах робошr

районного методичного об'еднання.
Листопад - лютирi

4.4. Забезпечити методичний супровiд проведення атестацii педагогiчних працiвниКiв У
навчшIьно-виховного компJIексу та якiсну пiдготовку матерiа_пiв до засiдання АтестацiйнОl
KoMicii.



5. Секретарю АтестацiйтоТ KoMicii
5.1. Скласти список педагогiTrrих

роцi Атестацiйною комiсiею.

5.2. Скласти графiк подачi i обговорення
закладами.

Жовтень - березень
Шевчук М.О.:
працiвникiв, якi атестуються у 20|8/2019 I{авчальном}

До 18.10 2018

атестацiйних матерiалiв, наданих ]tавчаJIьIlими

До 01.12 201E

щодо вивчення професiйноi дiяльllостi
, Еа встаНовлення квшriфiкацiйirсrТ категорi'r

педагогiчних звань, на вiдповiдltiсть зайr,r анiй

До 1З.OЗ 2019

розмiстити даний llакzr,

5.З. Пiдготувати узагальненi матерiали
педагогiчних працiвникiв, якi атестуються
<спецiалiст вищоТ категорiТ>, встановJIення
посадi та ранiше присвоснiй категорii.

6. Вiдповiдальнiй за технiчне забезпечення сайту Макаренко С.В.
на сайтi закладу.

7. Контроль завиконанням накшу заJIишаю за собою.

Щиректор

З наказом

Згiдно

пidпuс С,Ю.,Щмитрiева

Ю.,Щмитрiева



Додаток 1

до наказу вiд 25.09.2018 Jф l37

Склад
атестацiйноi KoMiciT I рiвня при

Миколаiвському навчально-виховному комплексi
на 2018/2019 навчальнпй piK

Jф п.I.Б. Посада

1 .Щмитрiсва Свiтлана
ЮрiiЪна

голова атестацiйноТ KoMicii, Щиректор
МиколаiЪського навчальЕо-виховного ком плексу

2 Ma:vleHKo олена
Володимирiвна

заступник голови атестацiйноТ KoMiciT, заступнt{к
директора з НВР МиколаiЪського навчzlпыlо-
виховного комплексу

a
J Шевчук Марина

олександрiвна
секретар атестацiйноi KoMicii, вчитель зарубiжrrоТ
лiтератури

ЧЛЕНИ KOMICII
4 Сидоренко Любов

Володимирiвна
заступник директора з НВР Миколаiвського
навчшIьно-виховного комплексу

5 Яковлева
ольга Василiвна

Керiвник ШМО природничо-математичного циклу

6 Самарлак Ната_пiя
вячеславiвна

Вчитель музичного мистецтва

7 Толкай
Iрина МиколаtЪна

методист районного методичного кабiнету
управлiння освiти, молодi та спорту Лозiвськоi
районноi державноi адмiнiстрацii



Додаток 2

до наказу вiд 25.09.20l8 Jф 1З7

Графiк засiдань
атестацiйноi KoMicii I рiвня

при МиколаiЪському навчально-виховному комплексi
на 201812019 навчальний piK

Щата засiдання
атестацiйноi комiсii

29.0з.2018
Педагогiчнi працiвники навчuшьних закладiв.



ffодаток 3

до наказу вiд 25.09.20 l ii Jф 137

плАн
заходiв з органiзацiТ та проведення атестацiТ педагогiчних праlдiвниl<iв

атестацiйною комiсiсю I рiвня
у 2018/2019 навчальному роцi.

,ltil

lri

лъ
засiд
ання

OcHoBHi tIитання /|lTa
проtlс,:1ення

Вiдг

1 i.Про розподiл обов'язкiв мЬк членами атестацiЙноТ
KoMiciT.
2.Затверлження плану роботи атестацiйноТ KoMiciT.
з.створення експертних комiсiй (за необхiднiстю).

верссенъ

2 1.розгляд спискiв педагогiчних працiвникiв, якi
атестуються в черговому порядку.
2.Розгляд заяв (у рuзi ix подання) працiвникiв про
проходження позачерговоi атестацii на присвоення
квалiфiкацiйноТ категорii (спецiалiст II категорii>,
(спецi€LЛiст I категорii) та присвоення педагогiчних
званЬ <старший вчитель)), (учитель-методист)))
<старший вихователь)), <керiвник ryртка-методист)
педагогiчним працiвникам, або подовження TepMiHy
атестацii
з.затвердження графiка проведення атестацii та плану
проведення заходiв.

жовтень

педагогiчних
атестацlиноl

1.Про хiд вивчення системи роботи
працiвникiв, якi атестуються, членами
KoMiciT.
2.ВиробЛення рекомендацiй для окремих категорiй
медпрацiвникiв, якi атестуються.

грудень

4 1.Про хiд вивченнrI системи роботи вчителiв, якi
атестуються, членами атестацiйноi KoMicii.
2.Написання характеристик на педагогiчних
дпрацiвникiв, цкi атестуються.

пrо-гий

5 1.ЗвiтИ атестованих на робочих мiсцях i розгляд ix
атестацiйних матерiалiв.
2.Розгляд атестацiйних MaTepia_lriB i ухвалення
попереднiх рiшень.

березень

6 1 .Про пiдсумки атестацiТ педагогiчних працiвникiв
2.Про пiдсумки атестацiТ керiвних кадрiв.

кв1l,енъ


