
 

 

 

 

 

НАКАЗ 

18. 09. 2020р.                       с.Мартинівка Пулинський район               № 77-о 

 

Про створення атестаційної комісії   

І рівня для організації і проведення  

атестації педагогічних працівників  

Мартинівської ЗОШ І – ІІІст.                           

у 2020 – 2021 н/р. 

   Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників, (із змінами, 

затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.2011 №1473) і 

зареєстрованого Міністерством юстиції України 10 січня 2012 року за 

№14/20327, наказу Міністерства освіти і науки України №1135 від 08.08.2013 

«Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників» і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 

2013 року за №1417/2394, з метою активізації підвищення рівня професійної 

та загальної освіти педагогічних працівників, підвищення мотивації до 

якісної роботи та відповідальності за результати навчання й виховання  

здобувачів освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

1.  Створити атестаційну комісію І рівня у складі:  

Луценко Т.М. - голова атестаційної комісії, заступник директора школи з    

МАРТИНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ 

МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПУЛИНСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 



  

навчально – виховної роботи 

Гавриленко Н.В.. - заступник голови атестаційної комісії, директор школи  

Члени атестаційної комісії: 

Повх О.В. - вчитель вищої категорії, „Старший вчитель", голова методичного 

об’єднання вчителів гуманітарного циклу – секретар атестаційної комісії. 

 Дзюбенко В.І. - вчитель першої  категорії, голова методичного об’єднання 

вчителів природничо – математичного циклу. 

Черниш Ю.В. – представник трудового колективу, вільно обраний на 

загальних зборах працівників Мартинівської  ЗОШ І-ІІІ ст., вчитель І категорії. 

2. Атестаційна комісія наділяється повноваженнями на 2020 – 2021    

навчальний рік. 

3. Атестаційній комісії: 

- організувати збір заяв від педагогічних працівників на позачергову 

атестацію;                                                                        до 09.10.2020р. 

- розглянути подані заяви та документи, затвердити план роботи 

атестаційної комісії, графік проведення атестації, закріпити членів 

атестаційної комісії за вчителями, які атестуються в поточному році; 

                                                                                           до 09.10.2020р. 

- на підставі розглянутих заяв та подання директора школи підготувати 

наказ про атестацію педагогічних працівників закладу; 

                                                                                          до 19.10.2020р. 

4. Підсумкове засідання атестаційної комісії провести 26.03.2021 року. 

5  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР 

Луценко Т.М.. 

        

 

 Директор школи -  Н.В.Гавриленко



 

  

 


