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Комунальний заклад кМиколаiвський лiцей>>
Лозiвськоi мiськоi ради XapKiBcbKoi областi

нАкАз
l0.()-r.]()2 ] ]r.,

Гlро резу.irьтати атестацii
п едагогiчних працiвникiв
а,t,ест,ацiйною комiсiсю I рiвня
ч 2()20l2(j21 навчальному роцi

Вiдrrовiдно До Типового положення про атестацiю педагогiчних llpi1]l1Hl1l1 i.]i]
ЗаТВеРДженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 0б,](,) j(]]() Лll .; it,

ЗаРеСС'ГРОВаНОГО В MiHicTepcTBi юстиIдii 14.\2.2010 року }{bl255/l8550" змiн до 
'I-ilIгrjtl,,l,.,

гIо,]о){ен}tЯ про атестацiю педагОгiчниХ працiвникiв, за,гвердженого накалзом Milticrepctlla
tlсгзiти i науки Украiни вiд 08.08.201З рокУ N9l1З5, заресстрованого у Мiнiстерсr,вi Klc,l1.1iLil
УКРаiНИ l6,08.20iЗ року за J\Ъ141712З949, на виконання наказу вiд 09.]019 _t\Г, llJ.,.
с,гi]орення атестацiйноi koMicii I рiвня та проведення атестацii' пе:tагогiчtлltх tlpat Lttlllllt-lt,
I{З l<N4иколаiвський лiцей> J]озiвськоi MicbKoT ради ,ч 2019i2020 HaL]tIa]ILI]cJ,rI\ pt.]li .1

ПiЛСТаВi РiШеННя аТестацiйноi KoMicii I рiвня при КЗ <<Миколаiвський _цit]ей,., .,Jlc1,1)l],,i,i,,,;
MicbKoi ради (протокол вiд З0.0З.202l J\Ъ 4).

}JАКАЗУI0:
l. ЗатверлитИ рiшеннЯ атестацiйНоi KoMicii I рiвня при кЗ кN4иколаiвський,riцеiл.
Лозiвськоi MicbKoi радИ вiд З0 березнЯ 2О21 рокУ, протокОл Nэ4 шоло lIopyIJ{eIIL]rl
кJlоl]отанНя переД атестацiйНою комiсiСю II рiвнЯ при прИ УправлiнНя освiти. \1(].](l.Li ].l
спортУ Лозiвськоi мiськоi ради прО вiдповiднiсть ранiШе присвосtliЙ KBa_ltit|iKlLlrii.iii,,i
категорii <,спецiалiСт вищоТ категорii> (за результатами попереднLо[ аrестацiТ;;
l l /{митрiсвiй Свiтланi Юрiiвiii. в.tит.е.llю географiТ:
1 2.Лицснко Ал.гli Андрiiвнi, ttчителю icTopiТ.
2 За,гвердити рiшення атестацiйноi KoMicii I рiвня при кЗ r<N4иколаiвсttiий :tillci.i ,

JiозiвськоТ мiськоi ради вiд з0 березня 2021 року, протокол ЛЪ1 щоло II()рYI]IсIi}]я
кjlопотанНя переД атестацiйНою комiсiею II рiвнЯ при УпраВлiннЯ освiти, молсlдi lti CIIr)Ill',
Лозiвськоi MicbKoi ради про вiдповiднiсть ранiше присвосному педагогiчноr,tl '.l.,i1I{til(l

l<старrпий вчитель)
2.1 Jlиrrеlrко Аллi Анлрiiвнi, вчителю icTopii.
З. Зат,верлити рiшення атестаЦiйноL I рiвня при КЗ кМиколаiвський лiцейi> J-I,-,зit,ct.li.l,i
MicbKoi ра*Itи вiЛ З0 березнЯ 2021 рокУ, протокоЛ NЪ4 щодо лорушеFIня кJIоIIо,га}Iня iicpс,i
аТеСТаЦiЙНОЮ КОМiСiСЮ II Рiвня при Управлiння освiти, молодi та спорту Лозiвськr_ll' 1,1ict,li,,'i
ради про присво€ння педагогiчного звання (старший вчитель>
З. l .fiмитрiсвiй Свiтланi Юрiiвнi, вчителю географii
4- Заr,верлити рiшення атестацiйноi I рiвня при КЗ кМиколаiвсьttий Лiцей,i Jlr.lзiitсi,ь,,i
Mi(:t,Kol'Pa/i}J ВiД З0 березня 202l року.пр.Jтокол Nq4 rцодо tlор\,шеl{ня к"llt-ttii),гаiiilя iI.j-,i l

аlеС'ГаttiЙl,tСltО КОМiСiСЮ II Рiвr;я при Управлiння освiти, мо.цодi la сгIOр,гу Jlсlзiвсьiilli 1.1 
j1,1,1;i,1

I]адI4 IlpO присвоснНя педагоr,iчного званНя (старший вчительil.{ Ви'lнагИ lакими. що вiдпоВiдаютЬ займанiй посадi та alecTotsaHi t,lactytIlli lI.,лl1,1,,ti't, ,

працiвники:



5 1 illевчук Марина О;lексанлрiвна ,учитель зарубiжноi лiтератури. вiдповtдас palllI1]c

присвоснiй квалiфiкацiйнiй категорii <спеuiалiст першоi категорiТ>> :

5.2. IванченкО Алла МиколаiвНа, r{ителЬ украiнськОТ мовИ та лiтерату'ри. вiлlrсlвi.-t.,

ранiше присвоенiй квалiфiкацiйнiй категорiТ <<спеuiалiст другоi категорiТ>>;

5. З. Лобанов Анлрiй Вячеславович, асистент учителя. присвоТти оди1-1а-llttяr'tl Й

KBa-,r i фiкачiйний розряд.
6. Заступнику директора з навчаJIьно-виховноТ роботи Силоренко Л.В.:
б 1 Ознайомити з вiдповiдним наказом педагогiчних працiвникiв, якi пройшли a,гe(,l'atlil{)

пiд особистий пiдпис, вiдповiдно до п.6.1. Типового положення про aTeclautt,,
пе.]агогi ч них працi вникiв.
(1.2,F-lадатИ коtliЮ наказУ гlро пiдсуМки провеДення атестацiТ пе;rагогiчгlих rtраttiвгrикiв l,,3

<, Мико.ла[вський лiцей> ЛозiвськоТ мiськоi ради у 202()1202| ijавчаjlьгlOi\{\ 1lt ltLi . il l

бухгалтерiТ Управлiння освiти, мололi та спорту Лозiвськоi MicbKoi рали yltllatl titlttiI

освiти, вiдповiдно до п.6.1. Типового положеЕня про атестацiю педагtiгiчних I]palllBtlttKit,

б.З./{оповнити особовi справи педагогiчних працiвникiв, якi пройшли атес laI1l1().

а-гестацi йними листаI,Iи.

flo 06.0а 202 ]

6.4 Надати ло бухгалтерiт Управлiння освiти, молодi та спорту копiю наказу про пiдсумliи
Ilроведення атестацii педагогiчних працiвникiв КЗ <<МиколаТвський лiцейll J-lозiвсьtttll
MicbKoT рши у 202012021 навчаJIьному роцi для здiйснення оплати вiдповiдltс, ,'[()

встановлених ква,riфiкацiйних категорiй з дня прийняття рiшення атестацiйl;ою Korticlc l,,

!о {)(1.04 2i).li
7 Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

flиректор пiдпис

з наказом ознайомленi:

Свiтлана ДМИТРIСВА

Свiтлана ДМИТРIСВА


