УКРАЇНА
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ

31 серпня 2012 року

м. Здолбунів

№ 182

Про створення атестаційної
комісії відділу освіти Здолбунівської
районної державної адміністрації
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.
Створити атестаційну комісію у відділі освіти Здолбунівської
райдержадміністрації для атестації педагогічних працівників у складі:
- Бондарчук Валентина Миколаївна – начальник відділу, голова комісії;
- Вітень З.В. – заступника голови комісії, заступника начальника відділу;
- Кухарчук І.Т. – секретаря комісії, юрисконсульта відділу освіти;
- Демедюка А.М. – члена комісії, головного спеціаліста відділу освіти;
- Рудько І.М. – члена комісії, головного спеціаліста відділу освіти;
- Глущук Н.О. – члена комісії, завідувача райметодкабінету;
- Галика О.І. – члена комісії, заступника завідувача райметодкабінету;
- Єгорової О.І. – члена комісії, голова районної ради профспілки працівників
освіти (за згодою);
- Гнатюка І.Г. – члена комісії, директора Здолбунівської гімназії;
- Лаби Н.Г. – члена комісії, вихователя-методиста дошкільного навчального
закладу № 5 «Усмішка» Здолбунівської міської ради;
- Лисничук Р.В.– члена комісії, заступника головного бухгалтера
відокремленого підрозділу – централізована бухгалтерія відділу освіти.
2. Затвердити графік роботи районної атестаційної комісії відділу освіти
Здолбунівської райдержадміністрації на 2012-2013 навчальний рік, що
додається.
3.
Керівникам навчальних закладів:
3.1. Подати до 01.11.2012. у відділ освіти списки педагогічних працівників
відповідно до форми в додатку 1, які згідно з Типовим положенням
підлягають атестації атестаційною комісією ІІ рівня.

3.2.
Подати до 10.04.2012. у відділ освіти райдержадміністрації звіт про
проведення атестації педагогічних працівників у 2012-2013 навчальному році
(відповідно до форми в додатку 2).
3.3. Забезпечити належне оформлення та своєчасне подання атестаційних
матеріалів педагогічних працівників, які атестуються в 2012- 2013
навчальному році, у кадрову службу відділу освіти райдержадміністрації.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
відділу освіти Вітень З.В.

Начальник відділу

В. Бондарчук

Затверджено
наказ відділу освіти
Здолбунівської районної
державної адміністрації
31/08/ 2012. № 182
Графік роботи
атестаційної комісії відділу освіти Здолбунівської
райдержадміністрації на 2012-2013 навчальний рік
20 – 22 березня 2013 року – атестація педагогічних працівників
атестаційними комісіями І рівня
26 – 28

березня 2013 року
– атестація педагогічних працівників
атестаційною комісією ІІ рівня

Примітка: 1. На розгляд атестаційної комісії до 2 березня 2013 року подати
два примірники атестаційного листа, копію посвідчення про
курсову підготовку, завірену печаткою, копію попереднього
атестаційного листа, копію документу про освіту.
2. До 01 листопада 2012 року подати у відділ освіти списки
працівників, які будуть атестуватися у 2012-2013 навчальному
році (окремо на вищу категорію та присвоєння звання та окремо
на встановлення всіх інших категорій).

Додаток 1
до наказу відділу освіти
Здолбунівської районної
державної адміністрації
________ 2012. № ____
Список
педагогічних працівників _______________, які атестуються атестаційною комісією відділу освіти райдержадміністрації
у 2012-2013 навчальному році
Прізвище, ім’я,
по батькові

Кваліфікація за
дипломом

Посада на яку
атестується

Стаж педагогічної
діяльності

Строки
проходження
підвищення
кваліфікації

Дата і результати
попередньої
атестації

Додаток 2
до наказу відділу освіти
Здолбунівської районної
державної адміністрації
________ 2012. № ___

Інше (вказати)

Вихователь-методист

Старший вихователь

Вчитель-методист

Встановлено відповідність
раніше присвоєному
педагогічному званню

Старший учитель

Інше (вказати)

Вихователь-методист

Старший вихователь

Вчитель-методист

Присвоєно педагогічне
звання

Старший учитель

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Присвоєно
кваліфікаційну
категорію

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

Встановлено відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії

Спеціаліст

Загальна кількість працівників, які
атестувалися

Звіт
про проведення атестації педагогічних працівників ______________________ у 2012-2013 навчальному році

