
миколдiвськА сIльсъкА рАдА
сумсъкого рдйону cyмCbKoi оБлАстI

вrдлл освIти, молодI тА спорту

17.09.2018
нАкАз

с.миколатвка ль 91_од

Про створення атестацiйноТ KoMicii
II рiвня та проведення атестацii
педагогiчних працiвникiв ЗЗСО та ЗДО
МиколаiЪськоТ сiльськоТ рали
у 20t8/20l9 навчальному рочi

Вiдповiдно до ст. 50 Закону УкраIни <Про ocBiTy>, вимог Типового
полох(ення про атестацiю педагогiчних працiвникiв Укратни, затвердженого
наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 06. 10.20l0 Ng 9з0,
3ареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii' 14,1220l0 Jф 1255l|8550 {Iз змiнами,
внесеними згiдно з Наказом MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi ,а спорту Nч
l473 (z00|4,12) вiд 20.12.20ll, Наказом MiHicTepcTBa освiти i науки lTs ilзs
(z|4l7-13) вiд 08.08.20l3}, Положення про психологiчну службу системи
освiти Украiни, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни
вiд 02.07.2009 Jф бl6, заресётрованого в MiHicTepcTBi юстицii 2з.о"| .2009 за Ns
687l1670З, наказу Головного управлiння освiти i науки Nр 43l в,iл l4.09.201l
роцу

НАКАЗУЮ:

1. Створити атестацiйну koMici, дп" атестацii педагогiчних працiвникiв та
керiвних калрiв навчальних та iнших закладiв у 2O18_20l9 навчальному
рочi у кiлькостi 13 членiв атестацiйноi KoMiciT.

2, Затверлити скJIаД атестацiйноI KoMicii II рiвнЯ Для атестацii педагогiчних
працiвнИкiв навчальниХ та iншиХ закладiВ у 20l8_20l9 навчальному рочi укiлькостi l3 членiв атестацiйноi KoMicii':

Iванченко А.В. - начальник вiддiлу освiти XoTiHcbKoi селищноi
ради (голова KoMicir);

макшеева Н.с, * начzшьник вiддiлу освiти, молодi та спорту
Миколаiвськоi сiльськоТ ради Сумського району
(засryпник голови);

Шафоростова A.I. - начальник вiддiлу оовiти, молодi та спорту
НижньосироватськоТ сiльськоТ рали (секретар),



Члени KoMiciT:

Дудченко Н.М. - начапьник вiддiлу освiти Безлриuькоi
сiльськоi ради

Кощiй А.с, начzшIьник управлiння освiти, молодi, спорту та
культури СтепанiвськоТ селищноi рали

Матюшенко о.В. - начаJIьник вiддiлу освiти управлiння освiти,
молодl, спорту, культури Qтепанiвськоi селищноi

Верхньосироватськоi сiльськоi рали
Литюга с.А. - спецiа_гliСт I категорiТ вiллiлу освiти

Нижньосироватськоi сiльськоТ рали
Чухно о.м. * голова ПК Старосiльськоi зоШ I-III ступенiв

НижньосироватськоТ сiльськоi рали
гомоля о.л. * методист вiддiлу освiти, молодi та спорту

Безлрицькоi сiльоькоТ ради
геращенко М,п. - методист вiллiлу освiти, молодi та спорту

МиколаiвськоТ сiльськоТ ради
методист вiддiлу освiти XoTiHcbKoT селищноi ради* спецiалiст вiддiлу освiти Хотiнськоi селищноi

заступник сiльського голови

Лохоня Л.Л. -
Чабанова Л.В.

ради
3. Провести у 2018_2019 н. р. атестацiю Педагогi.tних прашiвникiв закладiв

загаJIьноi середньоI та дошкiльноi освiти Миколатвськоi сiльськоi ради.

4. Щиректорам ззсо та Здо Миколаiвськоi сiльськоi Ради:

4,1, Проаналiзувати хiд проведення атестацii педагогiчнцх працiвникiв за, 2017 -20l8 навчапьний piK.
4,2. Скоригувати план атестацii педагогiчних працiвникiв на перiол з20|7

до 2021 року, зробитИ рiвномiРний розподiл педагогiчних прашiвникiв
Qа% щорiчно).

4,3. ПровестИ роботУ щодО належноГо вивtIення нормативних документiв з
питань атестацii головами атестацiйних комiсiй та забезпечити iх
виконання,
ДО 20 09.20l8 РОКУ ВИДаТи наказ "Про створення атестацiйнот KoMicii,,.
До 20.10.2018 року вид?ти накi}з "ПрЬ атестацiю педагогiчних
прачiвникiв", ознайомити з ним Bcix педагогiв, що пiдлягають
атестацii у поточному рочi.
]авершити роботу атестацiйних комiсiй закладiв освiти до 3l березня
2019 року.

4.7. Забезпечити якiсну пiдготовку атестацiйних матерiа-гtiв, звiтних
документiв за пiдсумками проведення атестацiI4,8. НадiслаТи до вiдДiлу освiТи, молоДi та спорТУ до:
I0.10.2018 року - списки претендентiв на присвоення та пiдтвердження

,,вищоi квалiфiкацiйноi категорii", пiдтверлження та встановлення
педагогiчних звань.

4.4.
4.5.

4.6.



01.04.20l9 року атестацiйнi матерiали на педпрацiвникiв, якi
атестуватимуться атестацiйною комiсiею II рiвня, накази про виконання
рекомендацiй, одержаних пiд час попередньоi атестацiТ.

04.04.2019 - звiти про проведення атестацii у 20l8/20l9 навчальному
poui.
4,9, Видати наказ за результатами атестацiТ протягом 5 днiв пiсля засiдання
аТеСтацiЙноi KoMiciT про встановлення тарифних р9зрядiв, присво€ння
квалiфiкацiйних категорiй, про вiдповiднiсть ранiше присвоеним тарифним
розрядам, квалiфiкацiйним категорiям та надання 1х в бухгалтерiю вiддiлу
освiти, молодi та спорту для нарахування заробiтноТ плати педагогiчним
працiвникам

5. Головам атестацiйних комiсiй забезпечити органiзоване проведення
атестацiт В Закладах освiти та об'ективне оцiнювання педагогiчних
прашiвникiв вiдповiдно до вимог Типового положення ttро атестацiю
педагогiчних працiвникiв УкраIни, змiн та доповнень до нього.

6. Провести атестацiю педагогiчних прачiвникiв КДНЗ кВеселка>
МикОлаТвськоi сiльськоТ ради Сумського району СумськоТ областi, у якому
кiлькiсть педагогiчних працiвникiв становить менше l5 осiб, атестацiйною
комiсiею II рiвня.

'l , Зобов'язати членiв атестацiйноi KoMiciT II рiвня надаваТИ ПракТиЧнУ
допомогу атестацiйним комiсiям I рiвня в органiзацii та проведеннi атестацii
педагогiчних працiвникi в..

8. Завiлувачу методичного кабiнету Геращенко М.П, до 01.11,20|7 р. подати
списки педагогiчних працiвникiв вiдповiдно ло форми у додатку l, якi згiдно
З ТИПОвиМ положенням про атестацiю педагогiчних працiвникiв, пiдлягають
атестацiТ атестацiйною комiсiею IlI рiвня та до l5.03.20l8 р. ВиВЧиТи
професiйну дiяльнiсть педагогiчних працiвникiв, якi атестуються на
ПРИСВОення (вiлповiлнiсть) квалiфiкацiйноi категорiТ кспецiалiот вищоТ
КаТеГОРiТ) Та педагогiчних звань, розглянути Тх методиt{нi розробки на

9. CeKpeTapeBi атестацiйноi KoMiciT II рiвня до l0.04.2019 року надати
атестацiйнiй koMicii IlI рiвня матерiали про результати проведення атестацii
педагогiчних працiвникiв Миколатвськоi сiльськот ради.

l0. Начальникам вiддiлiв та управлiнь рекомендувати включити в плани
методичноi роботи 2019 pik засiдання круглого столу кпедагогiчна
майстерня) для вчителiв, якi булуть атестуватись комiсiсю II рiвня, Провести
захiД на базi НиrкньоСироватськоi загальнОосвiтньоi школи 1_IШ сryпенiв
iMeHi Бориоа Грiн.lенка Нижньосироватськоi сiльськот рали.

l l. flовести змiст наказу до вiдома членiв атестацiйноi koMiciI, педагогiчних
прашiвникiв та керiвникiв закладiв освiти,



ё

l2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник вiддiлу ос
молодi та спорту

з наказом ознайомленi:
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A.L Шафоростова
А,С. Кощiй
о.В. Матюшенко
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