
 
У К Р А Ї Н А     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

Костянтинівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 32  Донецької обласної 

 

Н А К А З 

 

Від  31 березня 2020 р.                                  м. Костянтинівка                                         № _  

 

Про результати атестації  

педагогічних працівників 

 Костянтинівської СЗШІ № 32  

облради у 2019-2020 навчальному році 

 

    Відповідно до Закону України «Про освіту», пункту 6.1.Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти 

України від 06.10.2010р. № 930 і зареєстрованим Міністерством юстиції України 14. 12. 

2010 року за № 1255/18550, із змінами затвердженими наказом МОНмолодьіспорт 

України від 20.12.2011р. №1473 і зареєстрованими Міністерством юстиції України 10 

січня 2012 р. за №14/20327  та на підставі рішення атестаційної комісії школи-інтернату  

від  30.03.2019 (протокол  №  4)   

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати вихователів Зирянову Г.О., Шаповалову Ю.А., Ошву Н.М., Хоролець І.О. 

такими, що відповідають займаній посаді. 

2. Вважати вчителів-дефектологів Павелко Т.В., Калашнік І.М., Хоролець І.О. такими, 

що відповідають займаній посаді. 

3. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»: вчителю-

дефектологу Хоролець І.О., вихователю Зиряновій Г.О. 

4. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вихователям 

Шаповаловій Ю.А., Ошві Н.М., Хоролець І.О. 

5. Продовжити на 5 років строк дії кваліфікаційної категорії вчителю-дефектологу 

Павелко Т.В., яку за результатами атестації в 2019-2020 н.р. визнано такою, що 

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії».  

6. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ДОН Донецької 

облдержадміністрації про прийняття рішення щодо присвоєння кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителю-дефектологу Калашнік І.М. 

7. Бухгалтеру Коротач А.Н. здійснити перерахунок заробітної плати педагогічним 

працівникам: Зиряновій Г.О., Шаповаловій Ю.А., Ошві Н.М., Павелко Т.В., Хоролець 

І.О., згідно з результатами атестації та  відповідно до існуючих нормативів. Виплату 

встановленої заробітної плати здійснювати від 01.04.2020 р. 

8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кірії А.В.: 

8.1. На виконання наказів МОН України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні 

заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», від 26.03.2020 №458 

«Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 

2020 року № 406» надати другий примірник атестаційного листа педагогічним 

працівникам, які пройшли атестацію, під особистий підпис по закінченню карантину.                                               



8.2. Підготувати аналітичну довідку про атестацію педагогічних працівників школи-

інтернату для департаменту  освіти і науки Донецької облдержадміністрації                                                                                           

до 19.04.2020р. 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

                                                

 

 

Директор школи                                                        Леонова М. 


