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Від 11 жовтня 2018 р. № _____ 

 

Н А К А З 

 

 Про організацію та проведення 

 атестації педагогічних працівників 

 закладу у 2018-2019 навчальному році 

 

    Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», згідно з вимогами Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 6 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 

грудня 2010 року за №1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1473, який зареєстровано у 

Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за  №14/20327 на  підставі рішення 

засідання атестаційної комісії школи-інтернату (протокол № 2 від 10 жовтня 2018 р.) та з 

метою активізації творчої діяльності педпрацівників, стимулювання їх на неперервне 

здобуття фахової освіти й підвищення рівня професійної майстерності 

НАКАЗУЮ: 

1. Атестаційній комісії:  

1.1. Забезпечити порядок проведення атестації педагогічних працівників школи у 2018-2019 

н.р. згідно з вимогами чинного Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

України. 

1.2. Провести атестацію педагогічних працівників: 

1.2.1.  На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» вчителя-

дефектолога Нагайчук І.В., вчителя трудового навчання Бутенка В.О. 

1.2.2.  На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої 

категорії» вихователя Гришко М.І., вчителів-дефектологів Марусову  Н.М., Шейко Т.М. 

1.2.3.  На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» вихователів 

Тітову В.В., Фроленко Г.В., вчителів-дефектологів Потапову Є.Т., Сугак М.Ю., Череватенко 

Е.Г. 

1.2.4.  На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої 

категорії» вчителя трудового навчання Філіну З.В. 

1.2.5. На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» педагогів, які 

працюють за сумісництвом на посаді вихователя Марусову Н.М., Шейко Т.М. 

1.2.6. На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» педагогів, які 

працюють за сумісництвом на посаді вихователя Потапову Є.Т., Сугак М.Ю., Череватенко 

Е.Г. 

1.2.7.  На відповідність раніше присвоєному кваліфікаційному розряду «11 розряд» 

вихователя Філіп О.В. 

1.3. Атестацію педпрацівників здійснювати на основі технології Комплексного оцінювання 

професійної діяльності педагогічних працівників  міжатестаційний період і в ході атестації. 



2. Затвердити план заходів та графік проведення атестації педагогічних працівників у 2018 -

2019 н.р                                                                                                       До 19.10.2018 р. 

3. Завершити вивчення системи роботи педагогів та оформити атестаційні листи у 2-х 

примірниках.                                                                                              До 15.03.2019 р. 

4. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Кірії А.В. та з виховної роботи 

Калашнік І.М.: 

4.1. Скласти графік відкритих уроків та виховних заходів педагогів, які атестуються у 2018-

2019 н.р. 

                                                                                                                       До 24.10. 2018 р. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи                                                                           М.В. Леонова  
 


