
Наказ  

 

 

 18 .09.2020                                                                         №  152                                                                  

Про створення атестаційної комісії в КЗСОР 

«Глинській спеціальній загальноосвітній 

школі- інтернаті» на 2020-2021 навчальний 

рік 

       Відповідно до  Закону України про Освіту та Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України  зі змінами і доповненнями,   з метою 

активізації підвищення рівня професійної та загальної освіти педагогічних 

працівників, підвищення мотивації до якісної роботи та відповідальності за 

результати навчання і виховання дітей 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити в  КЗСОР «Глинській спеціальній  загальноосвітній школі-інтернаті» 

атестаційну комісію І рівня. 

2. Затвердити атестаційну комісію І рівня у КЗСОР «Глинській спеціальній 

загальноосвітній школі-інтернаті» атестаційну комісію І рівня у такому складі: 

 Крикун С.М. - голова комісії, директор школи; 

Лохань Л.М.- заступник голови комісії, заступник директора з                    

навчальної роботи; 

    Набока В.В. - секретар атестаційної комісії, вчитель – дефектолог школи 

Члени комісії: 

1. Скрибка Л.А.- заступник директора з виховної роботи; 

2. Онищенко Т.М.- голова ПК; вчитель української мови та літератури; 

3.  Джимієва О.І. - керівник м/о вчителів та вихователів початкових 

класів; 

4. Філоненко С.В. - керівник м/о вчителів та вихователів старших класів; 

5. Пархоменко Р.В. - керівник м/о вчителів професійного навчання; 

6. Карнаушенко Н.В.- керівник м/о класоводів та класних керівників. 

2. Атестаційній комісії забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно 

до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

України. 

3. Ознайомити педагогічний колектив із наказом по школі "Про створення 

атестаційної комісії в КЗСОР «Глинській спеціальній загальноосвітній  

школі-інтернаті» на 2020-2021 н.р.", із основними умовами та вимогами 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 

Закону України "Про освіту" і повноважень членів створеної атестаційної 

комісії. 

Вересень 2020 р. 

4. Шкільній атестаційній комісії: 

4.1. До 10.10.2020  затвердити списки  педагогічних працівників, які 

атестуються. 



4.2. Затвердити графік проведення атестації. Ознайомити працівників, що 

атестуються з графіком проведення атестації під підпис. 

4.3. Атестаційній комісії всебічно вивчити систему роботи вчителів, які 

атестуються. 

5. Заступнику голови методичної ради школи Лохань Л.М.. 

5.1. Організувати творчі звіти вчителів, які атестуються. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                    Сергій  Крикун 

  

З наказом ознайомлені: 

            

   


