
 

 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
 

   20 лютого   2013 року                   м.Здолбунів        № 43 

 

Про проведення атестації педагогічних  

працівників у навчальних закладах району 

 

  Відповідно  до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 

№ 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників», наказу відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації від 314 серпня 2012 року № 182 «Про створення атестаційної 

комісії відділу освіти» та з метою належної організації засідання атестаційної 

комісії І рівня,  

 

наказую: 

 

1. Керівникам навчальних закладів: 

1.1. Провести засідання атестаційних комісій І рівня з 20 по 22 березня 2013 

року. 

1.2. Представити  у відділ освіти Здолбунівської районної  державної  

адміністрації  до 25 березня 2 примірники атестаційних листів, характеристики 

педагогічних працівників, які претендують на присвоєння чи підтвердження 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння 

(підтвердження) педагогічного звання. 

1.3. До засідання атестаційної комісії II рівня відділу освіти Здолбунівської 

районної  державної  адміністрації  представити  письмові  звіти про проведення 

атестації у навчальному закладі, а також завірену копію, протоколу засідання 

атестаційної комісії І рівня. 

2. З метою контролю за ходом проведення атестації у навчальних закладах 

направити працівників відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації та районного методичного кабінету у навчальні заклади 

20 березня 2013 року 

- у Миротинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів – Грицину Є.Б.; 

- Суємську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів – Перев’язка М.М.; 

- Новомощаницьку загальноосвітню школу І-ІІ ступенів - Кухарчук І.Т.; 

- Кунинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів – Сірик В.М.; 

- Івачківську загальноосвітню школю І-ІІ ступенів - Демедюка А.М.; 



- П’ятигірську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів – Данилюка А.І.; 

- Здолбунівський районний центр творчості дітей та юнацтва – Рудько І.М.; 

- Здолбунівську районну станцію юних техніків – Паламар Н.В. 

21 березня 2013 року 

- у Спасівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів – Парфенюк Л.Є.; 

- Уїздецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів – Грицину Є.Б.; 

- Білашівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів – Данилюка А.І.;  

- Дерманський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І 

ступеня -гімназія" – Пальчевську Н.Б.; 

- Здовбицьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів – Бондарчук В.М.;  

- Мізоцький навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів -ліцей" –  Глущук Н.О.; 

- дошкільний навчальний заклад «Малятко» Мізоцької селищної ради -   

Глущук Н.О.; 

- Ступнівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів -агроліцей" – Батьковець С.І.; 

- Гільчанську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів – Галика О.І.; 

- Глинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів - Александрука В.В.; 

- Будеразьку загальноосвітню школу І-ІІ ступенів - Перев’язка М.М.; 

- Бущанську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів – Хатунцеву Н.А.;  

- Копитківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів – Кухарчук І.Т.  

 

22 березня 2013 року 

- У Здолбунівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1 – Хатунцеву Н.А.; 

- Здолбунівську гімназію – Глущук Н.О.; 

- Здолбунівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3 – Рудько І.М.;  

- Здолбунівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 4 – Галика О.І.;  

- Здолбунівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 5 – Кухарчук І.Т.; 

- Здолбунівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 6 – Батьковець С.І.; 

- Здолбунівську загальноосвітню школу І ступеня № 7 – Пальчевську Н.Б.; 

- дошкільний навчальний заклад "Усмішка" м. Здолбунів – Сірик В.М.; 

- дошкільний навчальний заклад "Ладоньки" м. Здолбунів – Демедюка А.М.; 

- дошкільний навчальний заклад "Чебурашка" м. Здолбунів – Парфенюк Л.Є.; 

- дошкільний навчальний заклад "Дзвіночок" м. Здолбунів - Вітень З.В. 

  

3. Провести у навчальних закладах моніторинг стану проведення атестації у 

2012-2013 навчальному році. Результати моніторингу до 26 березня 2013 року 

здати заступнику начальника відділу освіти Вітень З.В. 

4. Завідувачу райметодкабінету: 

4.1.  Забезпечити участь методистів у роботі атестаційних комісій І рівня. 

4.2. Забезпечити подання головами експертних груп (Глущук Н.О, Пальчевській 

Н.Б., Хатунцевій Н.А., Перев’язку М.М., Данилюку А.І., Грициній Є.Б., Паламар 

Н.В., Александруку В.В., Сірик В.М., Батьковець С.І., Парфенюк Л.Є.)  звітів по 

атестації до 15 березня 2013 року. 

5. Провести засідання атестаційної комісії II рівня відділу освіти 

Здолбунівської районної державної адміністрації у такі терміни : 



26 березня 2013 року - загальноосвітні навчальні заклади 1-ІІ ступенів села, 

позашкільні навчальні заклади ; 

27 березня 2013 року - загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів села; 

28 березня 2013 року - загальноосвітні навчальні заклади І, І-ІІІ ступенів міста,  

дошкільні навчальні заклади. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

відділу  освіти Вітень З.В. 
 

 

 

Начальник  відділу      В. Бондарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


