
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 

09 жовтня 2013 року         м.Здолбунів №  235  
 

 

Про атестацію керівників і заступників 

керівників закладів та установ освіти 

  

 

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської 

обласної державної адміністрації від 14 січня 2013 року № 11, на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135 «Про 

внесення змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 року за № 

1417/23949, наказу управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації від 

01 жовтня 2013 року № 607 «Про атестацію керівників і заступників керівників 

закладів та установ освіти» враховуючи наказ Міністерства освіти і науки України 

від 09 березня 2011 року № 2016 «Про делегування повноважень щодо атестації 

педагогічних працівників»,  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Головному спеціалісту відділу освіти райдержадміністрації  Вітень З. В.:  

1.1. Забезпечити до 01 вересня 2017 року організацію та проведення атестації 

керівників, заступників керівників навчальних та інших закладів, що перебувають 

у сфері управління відділу освіти райдержадміністрації і призначені на посади до 

набрання чинності наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 

року № 1135 «Про внесення змін до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників». 

 

1.2. Організувати атестацію осіб, які претендують на зайняття посади 

керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. 

 

1.3. Подавати щорічно до 01 травня в управління освіти і науки 

облдержадміністрації звіт про проведення атестації педагогічних працівників у 

2013-2014 навчальному році. 

 

2. Визначити відповідальними головних спеціалістів відділу освіти 

райдержадміністрації за організацію атестації керівників і заступників керівників 

закріплених навчальних закладів згідно з додатком та внести відповідні зміни у їх 

посадові інструкції. 

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 



 

Начальник відділу        В.Бондарчук 

Додаток  

до наказу відділу освіти  

райдержадміністрації  

 09.10.2013 № 235 

 

Перелік навчальних закладів,  

які закріплені за головними спеціалістами відділу освіти  райдержадміністрації  

для організації атестації керівників і заступників керівників  

 

Вітень З.В.: 

Здолбунівська гімназія Здолбунівської районної ради Рівненської області 

Здолбунівська загальноосвітня школа  І ступеня  № 7 

Мізоцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І – ІІ ступеня 

- ліцей “ 

Дерманський навчально-виховний  комплекс “загальноосвітня школа І ступеня 

– гімназія “ 

Ступнівський навчально-виховний комплекс“загальноосвітня школа І – ІІ 

ступеня – агроліцей “ 

Дошкільний навчальний заклад „Дзвіночок” Здолбунівської міської ради 

Дошкільний навчальний заклад „Ладоньки” Здолбунівської міської ради 

Дошкільний навчальний заклад „Усмішка” Здолбунівської міської ради 

Дошкільний навчальний заклад „Чебурашка” Здолбунівської міської ради 

Дошкільний навчальний заклад „Малятко” Мізоцької селищної ради 

Дошкільний навчальний заклад „Грайлик” Здолбунівської міської ради 

Дошкільний навчальний заклад „Ромашка” Здовбицької сільської ради 

Дошкільний навчальний заклад „Калинка” Уїздецької сільської ради 

Дошкільний навчальний заклад „Волошка” Уїздецької сільської ради 

Дошкільний навчальний заклад „Вишенька” Бущанської сільської ради 

Дошкільний навчальний заклад “Сонечко” Будеразької сільської ради 

Дошкільний навчальний заклад „Теремок” Урвенської сільської ради 

Дошкільний навчальний заклад „Барвінок”  Новосілківської сільської 

Дошкільний навчальний заклад „Сонечко ” Копитківської сільської 

Дошкільний навчальний заклад «Сонечко»”  Глинської сільської ради 

 

Демедюк А.М. 

Здолбунівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  № 4 

Здолбунівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  № 5 

Здолбунівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  № 6 

Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Копитківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Маломощаницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 



Миротинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Новомощаницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Новомильська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Новосілківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

П’ятигірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

 

Рудько І.М. 

Здолбунівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  № 1 

Здолбунівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  № 3 

Будеразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Білашівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Уїздецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Івачківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  

Кунинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Старомощаницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Суємська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Здолбунівська районна станція юних техніків 

Мізоцький районний будинок дітей та школярів 
 


