
КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат  для сільської молоді» 

НАКАЗ 

11.09.2020         № 38-к/тр 

 

Про склад атестаційної комісії та 

проведення атестації педагогічних 

працівників у 2021 році 

 

На виконання Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

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

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

департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації           

№ 502-к/тр від 07.09.2020 р. «Про склад атестаційної комісії ІІІ рівня щодо   

проведення атестації керівних кадрів, інших  педагогічних працівників 

закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної) , фахової перед вищої освіти, та інших закладів, 

установ у 2020/2021 навчальному році» та з метою стимулювання 

підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, 

розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, 

забезпечення ефективності навчально-виховного процесу  

НАКАЗУЮ: 

1. Для проведення атестації, вивчення та узагальнення матеріалів з досвіду 

роботи педагогічних працівників, що атестуються, створити атестаційну 

комісію та затвердити її склад: 

КОЗАЧЕНКО 

Ігор Олександрович 

директор ліцею, голова комісії  

СІНЄГІНА 

Світлана Максимівна 

заступник директора з науково-

методичної роботи, заступник голови 

комісії 

ГРИЦАЙ 

Юлія Вікторівна 

вчитель української мови та літератури, 

секретар комісії 

 

 



ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 

 

ГУРО 

Ростислав Георгійович 

голова профспілкового комітету ліцею 

ГОНЧАРОВА 

Людмила Миколаївна 

заступник директора з навчально-

виховної роботи 

ХІМІЧ 

Олена Петрівна 

заступник директора з виховної роботи 

БОГОМОЛОВ 

Віктор Михайлович 

практичний психолог ліцею 

 

2. Організувати проведення атестації педагогічних працівників у 

2020-2021 н.р., забезпечивши своєчасне проходження ними підвищення 

кваліфікації. 

3. Забезпечити вивчення педагогічної діяльності осіб, які 

атестуються, та підготувати на них характеристики з урахуванням досягнень 

у міжатестаційний період 

Директор Козаченко І.О., 

заступник директора з науково-методичної 

роботи Сінєгіна С.М. 

до 15.03. 2021 р. 

4. Атестаційній комісії: 

4.1. Відповідно до п.3.1., Типового положення скласти списки 

педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням 

строків проходження підвищення кваліфікації, організувати збір заяв 

педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку 

атестації, підготувати подання керівника або педагогічної ради закладу про 

присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у 

разі зниження ним рівня професійної діяльності. 

До 10.10.2020 р. 

4.2. Закріпити членів атестаційної комісії за педагогічними 

працівниками, які проходять атестацію, для вивчення і узагальнення досвіду 

роботи. 

До 20.10.2020 р. 

4.3. Ознайомити під підпис педагогічних працівників зі змістом 

атестаційних характеристик. 

До 15.03.2021 р. 



4.4. Підсумкове засідання ліцейської атестаційної комісії провести 

25.03.2021 року. 

5. За результатами атестації підготувати наказ, оформити 

атестаційні листи в двох примірниках, видати примірник атестаційного листа 

педагогічному працівнику під підпис. 

До 29.03.2021 р. 

6. Надати списки педагогічних працівників, щодо яких буде 

прийняте рішення атестаційною комісією ІІІ рівня департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації, атестаційні листи, оформлені у 2-х примірниках, 

та характеристику в 1 примірнику. 

До 15.04.2021 р. 

7. Підготувати узагальнені цифрові звіти за результатами атестації 

та подання на педагогічних працівників, які заслуговують на заохочення 

обласними та відомчими заохочувальними відзнаками за результатами 

атестації в 2020-2021 навчальному році,  надати їх в атестаційну комісію 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

До 25.05.2021 р. 

8. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 

заступника директора з науково-методичної роботи Сінєгіну С.М., контроль-

залишаю за собою.                                                                                        

 

 

 

Директор ліцею                                     І.О.КОЗАЧЕНКО  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат  для сільської молоді» 

НАКАЗ 

12.10. 2020 р.         № 50-к/тр 

 

Про затвердження списків  

педагогічних працівників, які 

будуть атестовані  у 2021 році 

 

На виконання наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації № 502-к/тр від 07.09.2020 р. «Про склад атестаційної 

комісії ІІІ рівня щодо проведення атестації керівних кадрів, інших 

педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої  

освіти, та інших закладів, установ у 2020-2021 навчальному  році» та з метою 

організації якісної роботи атестаційної комісії 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити список педагогічних працівників, які будуть атестовані в 

2021 році (додаток). 

2. Затвердити графік засідань атестаційної комісії (додаток). 

3. Затвердити строки проведення атестації педагогічних працівників в 

2021 році: 25 березня провести підсумкове засідання атестаційної 

комісії І рівня. 

4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на    

Сінєгіну С.М., заступника директора з науково-методичної роботи, 

контроль – залишаю за собою. 

. 

 

Директор ліцею        І.О.КОЗАЧЕНКО 

 

 


