
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

16.11.2021                                       с.Миколаївка                                    №   145  -ОД  

Про вивчення роботи 
педпрацівників, які атестуються 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),
до професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу
загальної  середньої  освіти»,  «Вчитель  закладу  загальної  середньої  освіти»,
«Вчитель  з  початкової  освіти  (з  дипломом  молодшого  спеціаліста)»  (наказ
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
від  23.12.2020  №  2736),  «Керівник  (директор)  закладу  загальної  середньої
освіти»  (наказ  Міністерства  економіки  України  від  17.09.2021  №  568-21),
«Керівник  (директор)  закладу  дошкільної  освіти»  (наказ  Міністерства
економіки України від 28.09.2021 № 620-21), «Вихователь закладу дошкільної
освіти»  (наказ  Міністерства  економіки  України  від  19.10.2021  №  755-21),  з
метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної
фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників

НАКАЗУЮ:
1. Директорам  закладів  загальної  середньої  та  дошкільної  освіти

Миколаївської сільської ради:
1.1. Вивчати педагогічну діяльність працівників,  які  атестуються у 2022

році,  шляхом  відвідування  уроків,  позаурочних  заходів,  вивчення  рівня
навчальних  досягнень  учнів,  ознайомлення  з  навчальною  документацією,
передбаченою  нормативно-правовими  актами, моніторингу  професійного
зростання,  участі  працівника  у  фахових  конкурсах,  аналізу  діяльності  на
відповідність професійному стандарту вчителя. 

Термін: до 10 березня 2022 року

1.2. Забезпечити  участь  працівників  закладу,  які  атестуються  на
присвоєння  кваліфікаційної  категорії  «спеціаліст  вищої  категорії»,  звання
«Старший  учитель»  для  презентації  свого  досвіду  роботи  під  час  круглого
столу  «Педагогічна  майстерня»  (для  вчителів  Миколаївської,



Нижньосироватської,  Верхньосироватської,  Боромлянської,  Миропільської
сільських та Степанівської селищної ради).

Термін: лютий 2022 року

1.3. Сприяти  вивченню членами атестаційної комісії ІІ рівня професійної
діяльності керівних кадрів закладів освіти громади, які атестуються у 2022 році
на відповідність займаній посаді.

Термін: до 01 березня 2022 року

2. Директору Лікарського НВК (Крамаренко А.  І.)  організувати  захід  з
метою поширення  педагогічного  досвіду  для  вчителів  інформатики  закладів
загальної  середньої  освіти  Миколаївської  сільської  територіальної  громади з
урахуванням рівня епідемічної небезпеки та з дотриманням протиепідемічних
обмежень.

Термін: до 01 березня 2022 року

3. Провідному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської
сільської  ради  Геращенко  М.П.  узагальнити  матеріали  щодо  вивчення
професійної  діяльності  керівних  кадрів,  які  атестуються  у  2022  р.,  у
міжатестаційний  період,  для  складання  та  розгляду  характеристик  керівних
кадрів на ІІІ засіданні атестаційної комісії ІІ рівня.

Термін: до 10 березня 2022 року

4. Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту


	

