
 

    

 
СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОГОРІЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

 І-ІІІ СТУПЕНІВ 
 

НАКАЗ  
 

c.Погорільці 

«18» вересня  2020 року.       №  70  

 

 

 

Про створення та роботу 

атестаційних комісій 

 

Відповідно до ст.54 Закону України “Про освіту”, згідно з вимогами 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту 

України від 20.12.2011р. № 1473, наказом Міністерства освіти і науки від 

08.08.2013 р.      № 1135),  на виконання наказу відділу освіти, молоді та 

спорту від 18.09.2020 №166 «Про створення та роботу атестаційних комісій»,  

з метою дотримання норм чинного законодавства 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Створити шкільну атестаційну комісію  Погорільського ЗСО І – ІІІ 

ступенів І рівня для атестації педагогічних працівників навчального закладу в 

2020-2021 навчальному році. 

2. Затвердити персональний склад  шкільної  атестаційної комісії 

Погорільського ЗСО І – ІІІ ступенів І рівня  згідно з додатком 1. 

3.Заступнику директора з НВР Євмененко Т.Г.: 

3.1 Досконало вивчити Типове положення про атестацію педагогічних 

працівників (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 

молоді та спорту від 20.12.2011 № 1473, наказом Міністерства освіти і науки 

від 08.08.2013)  та не допускати порушень при проведенні атестації. 

3.2. Створити до 20 вересня 2020 року атестаційну комісію І рівня. 

 



3.3. Розробити графік роботи атестаційної комісії та ознайомити  з 

графіком  проведення атестації  педагогічних працівників навчального 

закладу, що будуть проходити атестацію у 2020-2021 навчальному році. 

3.4. До 10 жовтня 2020 року подати до атестаційної комісії ІІ рівня 

відділу освіти, молоді та спорту списки педагогічних працівників 

навчального закладу, які   атестуватимуться  у 2020-2021 навчальному році 

атестаційною комісію ІІ рівня відділу освіти, молоді та спорту та шкільною 

комісією І рівня, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків 

проходження курсів підвищення кваліфікації. 

3.5 Створити  атестаційну комісію І рівня в  навчальному закладі  з 

кількістю не  менш як 15 педагогічних працівників.  

4. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

 

Директор закладу                                         Н.П.Тимощенко 

З наказом ознайомлені:                                  Євмененко Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Додаток 1 

                                                                   до наказу  по Погорільському ЗСО 

                                                                   від 18.09.2019 року № 85 

 

Персональний склад атестаційної комісії І рівня  

Погорільського ЗСО І – ІІІ ступенів 

 

Тимощенко Наталія Петрівна                           директор закладу, 

                                                                             голова атестаційної комісії; 

Євмененко Тетяна Григорівна                          заступник директора з        

                                                                             навчально-виховної роботи,     

                                                                             заступник голови атестаційної      

                                                                             комісії; 

Населевець Михайло Миколайович                вчитель фізики та трудового   

                                                                            навчання;  

Помаз Ганна Віталіївна                                     заступник директора з                  

                                                                             виховної роботи, член комісії;   

Цирулік Олена Іванівна                                    голова профспілкового   

                                                                             комітету, член комісії.   

Степанченкео Світлана  Іванівна                     вчитель початкових класів,                    

                                                                             секретар атестаційної комісії; 

                                                                             

 

 

 

 


