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ШИРОКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                                                 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОІ ОБЛАСТІВІДДІЛ ОСВІТИ 

ЗЕЛЕНОБАЛКІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

53710, Дніпропетровська обл. Широківський р-н с. Зелена Балка вул. Зарічна, тел. (05657)24454, E-mail: 

zelenobalkivska_szh@ukr.net 

Наказ 

 

 

 

від                              2016 року                                                                  №____   

 

Про створення атестаційної  

комісії І рівня та проведення 

 атестації педагогічних працівників 

у 2016-2017 навчальному році 

 

 

Відповідно  до наказу відділу освіти №413 від 19.09.2016 «Про склад 

атестаційної комісії та проведення атестації керівних кадрів та педагогічних 

працівників навчальних закладів Широківського району в 2017 році» та згідно 

ст.54 Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06 жовтня 2010 року № 930 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 14.12.2010 року №1255/18550 (зі змінами), наказу департаменту 

освіти і науки № 475 – к/тр від 01.09.2016 року «Про склад атестаційної комісії 

та проведення атестації керівних кадрів та педагогічних працівників навчальних 

та інших закладів у 2017 році», з метою стимулювання підвищення рівня 

професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої 

ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності 

навчально-виховного процесу та для  організованої роботи атестаційних комісій 

І,ІІ рівнів в 2016/2017 навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити атестаційну комісію І рівня при Зеленобалківській середній 

загальноосвітній школі у складі: 

 

Голова комісії: Вовченко С. В. – директор школи; 

Заступник голови: Ласкава А. В. – заступник директора з навчально-

виховної роботи; 
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Секретар комісії: Панченко А. В. – вчитель початкових класів; 

Члени комісії: 

Каратаєва С. М. – голова ПК; 

Дерхо В. В. – вчитель історії; 

Косяк Т. М. – вчитель початкових класів; 

Жук Л. В. – голова батьківського комітету. 

 

2. Провести атестацію в 2016-2017 навчальному році педагогічних працівників 

згідно списку: 

Лясковська Ірина Ігорівна – вчитель біології, хімії, географії. 

3. Затвердити склад атестаційної комісії І рівня при  Зеленобалківській 

середній загальноосвітній школі. 

4. Затвердити план роботи та графік засідань атестаційної комісії І рівня при  

Зеленобалківській середній загальноосвітній школі.  

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

Директор школи                                                                  Вовченко С. В. 

 

З наказом ознайомлені: 

_________Ласкава А. В._________ 

_________Лясковська І. І.__________ 

_________Панченко А. В.__________ 

_________Каратаєва С. М.__________ 

_________Дерхо В. В.______________ 

_________Косяк Т. М._____________ 

_________Жук Л. В.______________ 

 

  


