
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
16.09.202  1                                       с.Миколаївка                                       №   117-  ОД  

Про створення атестаційної комісії
ІІ рівня та  проведення атестації 
педагогічних працівників ЗЗСО та ЗДО
Миколаївської сільської ради
у 2021/2022 навчальному  році

Відповідно  до  ст.  50  Закону України  «Про освіту»,  вимог  Типового
положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого
наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  06.10.2010  №  930,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.12.2010 № 1255/18550 (зі змінами),
з  метою  активізації  творчої  професійної  діяльності,  стимулювання
безперервної  фахової  освіти,  якісної  роботи  педагогічних  працівників,
посилення їх відповідальності за результати навчання й виховання дітей та
учнівської  молоді,  забезпечення  соціального  захисту  компетентної
педагогічної праці

НАКАЗУЮ:
1. Утворити атестаційну комісію II рівня, спільну для шести відділів освіти

територіальних громад Сумського району, та затвердити її персональний
склад у кількості 14 членів атестаційної комісії:

Макшеєва  Н.  С.  –  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради (голова комісії);

Матюшенко О. В. – начальник відділу освіти управління освіти,
культури,  молоді,  та  спорту  Степанівської
селищної ради (заступник голови);

Литюга  С.  А.  –  спеціаліст  І  категорії  відділу  освіти,  культури,
молоді,  спорту  та  туризму  Нижньосироватської
сільської ради (секретар);

Члени комісії:
Шафоростова А. І. – начальник відділу освіти, культури, молоді,

спорту  та  туризму  Нижньосироватської  сільської
ради;

Геращенко М. П. – провідний спеціаліст відділу освіти, молоді та
спорту Миколаївської сільської ради;

Кощій А. С. – начальник управління освіти, культури, молоді, та
спорту Степанівської селищної ради;



Шаркова  О.  О.  –  начальник  відділу  освіти,  молоді  і  спорту,
культури та туризму Миропільської сільської  ради;

Яковлєва  О.  М. –  провідний  спеціаліст  відділу  освіти,  молоді  і
спорту,  культури  та  туризму  Миропільської
сільської  ради;

Касьяненко  С.  І.  –  начальник  відділу  освіти  Боромлянської
сільської ради;

Мандрико  С.  М.  –  головний  спеціаліст  відділу  освіти
Боромлянської сільської ради;

Кулак Н. І. – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Верхньосироватської сільської ради; 

Ткаченко  Н.  В.  –  головний  спеціаліст  відділу  освіти,  культури,
молоді  та  спорту  Верхньосироватської  сільської
ради;

Іващенко  С.  М.  –  директор  КЗ  «Центр  професійного  розвитку
педагогічних  працівників»  Степанівської
селищної ради ;

Олійник  Л.  М.  –  голова  Сумської  територіальної  організації
профспілки працівників освіти і науки України (за
згодою).

2. Атестаційній  комісії  II  рівня  забезпечити  організоване  проведення
атестації  педагогічних  працівників  підпорядкованих  закладів  освіти  у
2021-2022 навчальному році.

3. Директорам ЗЗСО та ЗДО Миколаївської сільської ради:
3.1. дотримуватися  Типового  положення  про  атестацію  педагогічних

працівників із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і
науки України від 08.08.2013  №1135 та не допускати порушень під
час проведення атестації;

3.2. посилити  контроль  за  дотриманням  нормативно-правових  засад
атестаційного  процесу,  за  якістю  оформлення  атестаційних  листів,
відповідних наказів, звітної документації;

3.3. видати до 20.09.2021 наказ «Про організацію та здійснення атестації
педагогічних працівників у 2021/2022 н.р.  та  створення атестаційної
комісії»,  включивши  до  її  складу  досвідчених  педагогічних
працівників;

3.4. до  10.10.2021  року  надіслати  до  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради списки претендентів  на присвоєння та
підтвердження  «вищої  кваліфікаційної  категорії»,  підтвердження  та
встановлення  педагогічних  звань,  відповідність  займаній  посаді  (за
підписом керівника закладу та завірені печаткою);

3.5. за  10  днів  до  проведення  атестації  ознайомити  педагогічних
працівників, що атестуються із характеристикою (під підпис);

3.6. до 15.03.2022 надіслати відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської
сільської  ради  атестаційні  матеріали  (атестаційні  листи,



характеристики)  на  педагогічних  працівників,  які  атестуватимуться
комісією ІІ рівня;

3.7. по завершенню атестації  (у  5-ти денний термін)  видати наказ  «Про
підсумки атестації»;

3.8. роботу атестаційних комісій І рівня завершити до 01.04.2022 року.

4. Атестаційній  комісії  II  рівня  з  11.10.2021 до  20.10.2021 р. провести
розгляд  поданих  документів  і  відповідно  до  цього  допустити
педагогічних працівників до атестації.

5. Провідному спеціалісту відділу освіти,  молоді  та  спорту Миколаївської
сільської  ради  (Геращенко  М.П.)  організувати  із  залученням  членів
атестаційної комісії відповідного фаху (за згодою) вивчення професійної
діяльності  педагогічних  працівників  громади,  які  атестуються  на
присвоєння  (відповідність)  кваліфікаційної  категорії  «спеціаліст  вищої
категорії» та педагогічних звань до 15.03.2022 р. 

6. Начальникам  відділів  та  управлінь  освіти  рекомендувати  включити  в
плани  методичної  роботи  на  лютий  2022  р.  засідання  круглого  столу
«Педагогічна майстерня» для вчителів, які будуть атестуватись комісією ІІ
рівня, з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні.

7. Директорам  закладів  освіти  Миколаївської  сільської  ради  Сумського
району,  у  яких  кількість  педагогічних  працівників  становить  менше
15 осіб,  рекомендувати  провести  атестацію  педагогічних  працівників
атестаційною комісією I рівня територіально найближчого закладу освіти.

8. Роботу атестаційної комісії ІІ рівня завершити до 10 квітня 2022 року.
9. Довести зміст наказу до відома членів атестаційної комісії, педагогічних

працівників та керівників закладів освіти.
10.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА


	

