ВІДДІЛ ОСВІТИ
ХИЖИНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
СОКИРИНЕЦЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
НАКАЗ
«22
16.09. 2019 р.

№ 40

Про створення атестаційної комісії
з атестації педагогічних працівників
закладів освіти Сокиринецької ОТГ
у 2019-2020 н.р.
Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», частини першої
статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», частини першої статті 27
Закону України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України
«Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних
працівників, затвердженого наказом МОН України від 06 жовтня 2010 року
№930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за
№1255/18550 зі змінами і доповненнями відповідно до наказу МОН України
від 20 грудня 2011 року №1473 «Про затвердження Змін до Типового
положення про атестацію педагогічних працівників», наказу МОН України від
08 серпня 2013 року №1135 «Про затвердження Змін до Типового положення
про атестацію педагогічних працівників», з метою стимулювання
цілеспрямованого
безперервного
підвищення
рівня
професійної
компетентності керівників та педагогічних працівників, росту їх професійної
майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності
освітнього процесу,
НАКАЗУЮ:
1. Забезпечити атестацію педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному
році відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних
працівників затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06
грудня 2010 року № 930 із змінами та доповненнями, затвердженими наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473,
наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135.

2. Включити до складу атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти Хижинецкої
сільської ради на 2019-2020 навчальний рік (за згодою) фахівців КВНЗ
«Вінницька академія неперервної освіти».
3. Затвердити склад атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти Хижинецкої
сільської ради на 2019-2020 навчальний рік (додаток 1).
4.Керівникам закладів загальної середньої, дошкільної освіти, головам
атестаційних комісій:
4.1. Забезпечити проведення атестації педагогічних кадрів відповідно до
Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України 06 грудня 2010 року № 930 зі
змінами та доповненнями.
4.2. До 20.09.2019р. створити атестаційні комісії при закладах освіти.
4.3. До 30.09.2019р. опрацювати з педагогічними працівниками Типове
положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України 06 грудня 2010 року № 930 із змінами та
доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 20.12.2011 № 1473, наказом Міністерства освіти і науки
України від 08.08.2013 № 1135.
4.4. До 10.10.2019р. скласти та подати до атестаційної комісії відділу освіти
списки педагогічних працівників, які підлягають черговій та позачерговій
атестації, і перенесення її строку.
4.5. Атестацію педагогічних працівників закладів дошкільної освіти провести
при закладах загальної середньої освіти згідно додатку 1.
4.6. До 20.10.2019р. затвердити списки педагогічних працівників, що
атестуються у 2020 році та графік роботи атестаційної комісії і довести до
педпрацівників під підпис (оформити протокол засідання атестаційної комісії).
4.7. До 15.10.2019р. поновити атестаційні куточки.
4.8. До 01.03.2020р. подати до атестаційної комісії характеристику діяльності
педагогічного працівника у міжатестаційний період.
4.9. До 15.03.2020р. завершити вивчення педагогічної діяльності осіб, які
атестуються шляхом відвідування уроків, позашкільних заходів, вивчення
рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з навчальною
документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових
обов’язків, його участі у роботі методичних спільнот, фахових конкурсних та
інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи.
4.10. Результати вивчення професійної діяльності, підвищення фахової
компетентності та загальної культури педагогічних працівників, які
атестуються, узагальнити, забезпечити об’єктивність, дотримання основних
принципів. Методичні розробки педагогів, які претендують на присвоєння
педагогічного звання «вчитель-методист», повинні пройти апробацію і бути
схваленими науково-методичними установами відповідного рівня до 06
грудня 2019 року.
4.11. На підставі затверджених списків та протоколів засідань атестаційних
комісій подати наказ про створення атестаційної комісії першого рівня
(паперовий варіант) й списки педагогічних працівників, які атестуються у

2019-2020 н. р. (паперовий та електронний варіанти), до атестаційної комісії
відділу освіти (Шевченко А.А.) до 31 жовтня 2019 року.
4.12. Розглянути атестаційні матеріали та прийняти відповідні рішення на
підсумкових засіданнях атестаційних комісій першого рівня до 01 квітня 2020
року.
4.13. Подати атестаційні матеріали на розгляд атестаційної комісії ІІ рівня до
03 квітня 2020 року.
5.Атестаційній комісії ІІ рівня відділу освіти Хижинецької сільської ради:
5.1. Подати на затвердження графік роботи та засідань атестаційної комісії
другого рівня на 2019-2020 навчальний рік.
5.2.Організувати вивчення професійної діяльності педагогічних працівників
закладів освіти громади в міжатестаційний період.
5.3. Взяти участь у роботі атестаційних комісій першого рівня (згідно графіка
засідань).
5.4. Провести підсумкове засідання атестаційної комісії ІІ рівня 07 квітня
2020 року.
6. Секретарю атестаційної комісії відділу освіти
підготувати звіт про
підсумки атестації за 2019-2020 навчальний рік до 15 квітня 2020 року.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти
З наказом ознайомлені :
Шевченко А.А.

_____________

Ільченко Л.В.

_____________

Мельник М.О .

_____________

Лямпарська Т.С. _____________
Гуменюк О.І.

_____________

Сметана Р.А.

_____________

Ваколюк Т.О.

_____________

Мазуренко Л.С.

_____________

Кіщук О.В.

_____________

Л. Маціпура

Додаток 1
до наказу відділу освіти
Хижинецької сільської ради
від 16.09.2019р. № 40

СКЛАД
атестаційної комісії відділу освіти Хижинецької сільської ради
на 2019-2020 навчальний рік
Голова комісії:
Маціпура Л.П.

– начальник відділу освіти Хижинецької сільської ради
Сокиринецької об’єднаної територіальної громади

Шевченко А.А.

– заступник голови атестаційної комісії, головний спеціаліст
відділу освіти Хижинецької сільської ради

Секретар комісії:
Ваколюк Т.О.

– завідувач Сокиринецькою філіїєю КЗ «Хижинецький
ліцей»;

Члени комісії :
Ільченко Л.В.

– директор КЗ «Хижинецький ліцей»;

Мельник М.О.

– директор НВК «Джерело Мудрості»

Мазуренко Л.С. – завідувач КЗ ДНЗ «Золотий ключик»;
Кіщук О.В.

– завідувач КЗ ДНЗ «Дзвіночок»;

Сметана Р.А.

– голова Методичної ради Сокиринецького освітнього
округу;
– голова ПК педпрацівників КЗ «Хижинецький ліцей»;

Гуменюк О.І.

Лямпарська Т.С. – заступник директора КЗ «Хижинецький ліцей»;
*Представники КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» (за згодою).

