
                       

 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Н А К А З 
 

                                              Зачепилівка 

 
17.09.2018                                       № 254 

 

Про утворення атестаційної  

комісії ІІ рівня при відділі освіти,  

молоді та спорту Зачепилівської  

районноїдержавної адміністрації  

та атестацію педагогічних працівників  

Зачепилівського районуу  

2018/2019 навчальному році   

 

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

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), відповідно до 

наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації від 05.09.2018 № 225 «Про утворення атестаційної комісії ІІІ 

рівня при Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації та атестацію педагогічних працівників Харківської області у 

2018/2019 навчальному році», з метою активізації творчої професійної 

діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи 

педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати 

навчання і виховання учнівської молоді, забезпечення соціального захисту 

компетентної педагогічної праці, керуючись статтею 6 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», наказую: 

      

1. Утворити атестаційну комісію ІІ рівня при відділі освіти, молоді та спорту 

Зачепилівської районної державної адміністрації  та затвердити її 

персональний склад (додаток 1). 

 

2. Затвердити  графік засідань атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти, 

молоді та спорту  Зачепилівської районної державної адміністрації (додаток 

2). 

   



3. Визначити строк повноважень атестаційної комісії ІІ рівня при відділ 

освіти, молоді та спорту Зачепилівської районної державної адміністрації – 

один рік, до формування нового складу комісії. 

 

 

4. Атестаційній комісії ІІ рівня при відділі освіти Зачепилівської районної 

державної адміністрації, керівникам закладів дошкільної, загальної середньої 

освіти  сприяти протягом 2018/2019 навчального року організованому 

проведенню атестації педагогічних працівників (підпорядкованих) 

відповідних закладів освіти. 

 

 

4. Відповідно до пункту 2.10 Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, в закладах освіти району яких працює менше 15 

осіб, провести атестацію атестаційною комісією  ІІ рівня, а саме: 

- КЗ «Орчицька початкова школа»; 

- Новомажарівський ДНЗ (ясла-садок) «Теремок»; 

- Руновщинський ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко». 

 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                          О. ПЕТРЕНКО                        

                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


