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НАКАЗ 

01.04.2020                                                                                                                   №36 

 

Про результати  атестації 

 педагогічних працівників 

атестаційною комісією І рівня 

у 2019/2020 навчальному році 

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.12.2010 року №1255/18550, змін до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 08.08.2013 року №1135, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 16.08.2013 року за №1417/23949, на виконання наказу  від  27.09.2019 № 139 «Про 

створення атестаційної комісії І рівня та проведення атестації педагогічних працівників КЗ 

«Миколаївський ліцей» Лозівської міської ради у 2019/2020 навчальному році»  на підставі 

рішення атестаційної комісії І рівня  при КЗ «Миколаївський ліцей» Лозівської міської ради  

(протокол від 01.04.2020 № 4),   

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати  такими, що відповідають займаній посаді та атестовані наступні педагогічні 

працівники: 

1.1. Бажина Світлана Степанівна, учитель хімії та біології, відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»; 

1.2. Гавриленко Тетяна Іванівна, учитель географії, відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»; 

 1.3. Ткаченко Вікторії Володимирівні, учителю англійської мови, присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої категорії»; 

 1.4. Писанко Валентині Миколаївні, вихователю дошкільного підрозділу, присвоїти 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». 

 2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Сидоренко Л.В.:  
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2.1. Ознайомити з  відповідним наказом педагогічних працівників, які пройшли атестацію 

під особистий підпис, відповідно до п.6.1. Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників. 

2.2. Доповнити особові справи педагогічних працівників, які пройшли атестацію, 

атестаційними листами. 

                                           До 27.04.2020 

3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії Управління освіти, молоді та спорту 

Лозівської міської ради Холодинській О.В. здійснити оплату праці педагогічним 

працівникам, які зазначені у п. 4 цього наказу, згідно з присвоєною кваліфікаційною 

категорією з 01.04.2020. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

  

Директор                          С.Ю.Дмитрієва 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Бажина С.С. –  

Гавриленко Т.І. –  

Ткаченко В.В. –  

Писанко В.М. –  

 

 

                                                          

 

 

 


