
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
 

10 вересня   2013 року                     м. Здолбунів                  № 195 
 

Про атестацію працівників  

навчальних закладів, кількість  

яких менша за 15 чоловік 

 

 Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за 

31255/18550, зі змінами та доповненнями внесеними згідно з наказом 

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

 

наказую: 

 

1. Визначити навчальні заклади, атестаційні комісії яких будуть 

проводити атестацію педагогічних працівників тих закладів, де кількість 

педагогічних  працівників менша за 15 чоловік: 

- Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Цурківська 

загальноосвітня школа І ступеня; 

- Ступнівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів - агроліцей» – Маломощаницька загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів, Старомощаницька загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів; 

- Дерманський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 

школа І  ступеня-гімназія»– Дерманська загальноосвітня школа І ступеня; 

- Будеразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко» Будеразької сільської ради; 

- Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад «Вишенька» Бущанської сільської ради; 

- Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Заліська 

загальноосвітня школа І ступеня, дошкільний навчальний заклад 

«Теремок» Урвенської сільської ради; 

- Копитківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Новосілківська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 

«Сонечко» Копитківської сільської ради, дошкільний навчальний заклад 

«Барвінок» Новосілківської сільської ради; 



- Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Орестівська 

загальноосвітня школа І ступеня, дошкільний навчальний заклад 

«Сонечко» Глинської сільської ради; 

- Уїздецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад «Калинка» Уїздецької сільської ради; 

- Кунинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад  «Волошка» Уїздецької сільської ради; 

- Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 – 

Ільпінська загальноосвітня школа І ступеня; 

- Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад «Ромашка» Здовбицької сільської ради; 

- дошкільний навчальний заклад № 5 «Усмішка» Здолбунівської 

міської ради – дошкільний навчальний заклад «Грайлик» Здолбунівської 

міської ради. 

 

2. Керівникам базових навчальних закладів по можливості включити 

представників навчальних закладів, де кількість педагогічних працівників 

менша за 15 чоловік, і які будуть атестуватися у цих навчальних закладах, до 

складу атестаційних комісій. 

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу        В. Бондарчук 


