
ВIДДIЛ ОСВIТИ

J\ъ 3

2.

08.12.2007 р. jф 408 <Про упорядкування роботи щодо проведення державноТ
навчаJIъних закладlв

березня 2008 року
М 82 <Про проведення державноi атестацiТ МиколаiЪського навч€шьно-виховного
комплексу Лозiвськоi районноi ради Харкiвськоi областi>>, з метою забезпечення
контролю за дiяльнiстю навч€шьних закладiв та планового проведення атестацiТ

НАКАЗУЮ:

атестацiю Миколаiвського1. Провести державну
комплексу (робота в навч€шьному закладi)

Затвердити склад експертноТ KoMicii для
(Щодаток 1).

З. Щиректору Миколаiвського НВК Маменку Ю.I..:

3.1 Подати до районноi експертноТ KoMicii протокол самоаналiзу органiзацiТ

функцiонування закладу
до 05.01.2009 р.

3.2 Створити умови для роботи експертноТ KoMicii в закладi пiд час атестацiТ
з 05.0З.09 по 19.0З.09 р.

4. Членам районноi експертноi KoMiciT:

навч€lJIьно-виховного

з 05.0З.09 по 19.03.09 р.

проведення атестацiйноТ експертизи

ЛОЗIВСЬКА РАИОННА ШРЖАВНА АДМIНIСТРАLЦЯ

вiд 02.01.2009 року

Про проведенця державноi атестацii
миколатвського навчально-виховного
комплексу ЛозiвськоТ районноi ради
ХаркiвськоI областi

атестацiТ загЕulьноосвiтнiх, дошкiльних та позашкiльних
Лозiвського району XapKiBcbKoi областi>, вiд 5

На виконання наказiв Головного управлiння освiти i науки XapKiBcbKoT
обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 16.1 1.2001 J\b 402 <Про порядок проведення
державноi атестацiТ загальноосвiтнiх, дошкiльних i позашкiльних навч€Lтьних
закладiв>>,вtд24.10.2003 poкyNs 443 <Про органiзацiю атестацiiзагальноосвiтнiх
навч€Llrъних закладiв та iнших закладiв системи загаJIьноТ середньоi освiти
XapKiBcbKoT областi>>, вiддiлу освiти Лозiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii
вiд 29 грудня 200l року }lb 217 "Про проведення державноi атестацiТ
загаJIьноосвiтнiх, дошкiльних та позашкiльних навчЕuIьних закладiв району)), вiд

4. 1 Опрацювати матерiали самоаналiзу навч€Lпьного закладу
до 20.02.2009 р.



4.2 Здiйснити експертизу функцiонування навч€LiIъного закладу у

з 05.0З.09 по 19.0З.09 р.

до 03.04.2009 р.

вiдповiдностi до програми державноТ атестацii

4.З Пiдготувати узагальненi матерiали за наслiдками атестацiТ

5. Заступнику начальника вiддiлу освiти Музицi В.М.:

5.1 Провести роз'яснюв€LJIьну роботу в навч€lJIьному закладi щодо порядкУ
проведення державно1 атестац11

до 01.03.2009 р.
5.2 Провести iнструктивно-методичну нараду з членами районноf експертноt

KoMicii щодо органiзацii роботи в навчаJIьному закладi, TepMiHiB
IIроведення державноl атестац11

до 20.02.2009 р.
5.З Розробити робочу програму атестацii Миколаiвсъкого НВК, довести ii пiд

пlдпис до вlдома керlвника закладу
до 05.02.2009 р,

5.4 Подати на розгляд регiоналъноТ експертноi ради з питань лiцензування та
атестацii навч€шъних закладiв Головного управлiння освiти i науки
ХаркiвсъкоТ обласноI державноТ адмiнiстрацii акт та матерiали
атестацiйноi експертизи Миколаiвського навчulJIьно-виховного комплексу
Лозiвськоi районноi ради XapKiBcbKoT областi

до 08.04.2009 р.

6. Контроль за виконанням зЕuIишаю за

Началlьнuк вiddiлу освimш В.Я. Бшрановськай

Вiзи

Заступник начullrьника вiддiлу освiти Yf**'?
М. Музика

з наказом ознайомлений

,Щиректор МиколаТвського НВК ff. -,2r"- I0.I. Маменко

р.

в.

) 200



/

/

,Щодаток 1

до накЕву вiддiлу освiти
ЛозiвськоТ РЩА
вiд 02.0l .2009 р. J\Ъ 3

Склад
районноi експертцоi KoMicii для проведення державноТ атестацii

Плисiвськоi загальноосвiтньоi школи I - II ступенiв
ЛозiвськоТ районноТ ради XapKiBcbKoT областi

м ПIБ працiвника Посада Примiтки
голова koMicii
l Барановський

Володимир Яремович
начальник вiддiлу освiти

Члени KoMiciT
2. Вахрушина

тетяна Григорiвна
методист РНМК з питанъ
психологii

3. Гнатко
Свiтлана Петрiвна

методист РНМК з
навч€Lпьних дисциплiн

4. .Щушко
ната_шка Василiвна

керiвник господарсъкоТ групи
вiддiлу освiти

5. Сфремова
валентина Андрiiвна

методист РНМК з

дошкiльного виховання
6. Iвченко

олена IBaHiBHa
методист РНМК з кадрових
питань

7. Музика Володимир
миколайович

заступник начаLпьника вiддiлry
освiти

8. HepeTiH
олексiй Миколайович

iнженер вiддiлу освiти з
охоDони працi.

9. Охрончук
наталiя Миколаiъна

завiдуюча районним
навч€UIьно-методичним
кабiнетом

10. Прокопенко
валентина Михайлiвна

методист РНМК з
навчuшьних дисциплiн

11 Пузiк
зоя Станiславiвна

методист РНМК з виховноr
роботи

12. Свинтицька
Мая Петрiвна

головний бухгалтер вiддiлу
освiти

1з. Орлова
Юлiя BiKTopiBHa

лlкар-стажист з гlгlени дlтеи
та пiдлiткiв

за згодою

|4. Телятник
Ала IBaHiBHa

методист РНМК з
бiблiотечних фондiв

15. Туранська
свiтлана Миколаiъна

соцl€tльнии педагог вlддlлу
освiти


