УКРАЇНА
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ
05 вересня 2014 року

Здолбунів

№ 156

Про проведення атестаційної експертизи
Здолбунівської загальноосвітньої школи І ступеня №7
Здолбунівської районної ради Рівненської області
Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про загальну середню
освіту», частини 3 статті 21, Порядку державної атестації загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 (із змінами), на
виконання Плану проведення атестаційної експертизи, затвердженого наказом
відділу освіти райдержадміністрації від 29 грудня 2012 року № 294
НАКАЗУЮ:
1. Провести в термін з 20 жовтня по 03 листопада 2014 року атестаційну
експертизу Здолбунівської загальноосвітньої школи І ступеня №7 Здолбунівської
районної ради Рівненської області.
2. Утворити для проведення атестаційної експертизи експертну комісію:
голова комісії – Вітень Зоя Володимирівна, в.о начальника відділу освіти
райдержадміністрації
члени комісії:
Рудько Ірина Миколаївна – головний спеціаліст відділу освіти
райдержадміністрації;
Батьковець Світлана Іванівна – методист районного методичного кабінету;
Галик Олександр Іванович –методист районного методичного кабінету;
Галич Олександр Віталійович - інженер з охорони праці відділу освіти
райдержадміністрації;
Глущук Наталія Олександрівна - завідувач районного методичного кабінету;
Тишкун Руслан Григорович – керівник групи по централізованому
обслуговуванню закладів освіти району;
Кухарчук
Ірина
Тарасівна
–
юрисконсульт
відділу
освіти
райдержадміністрації;
Склянчук Тетяна Юріївна – завідувач ПМПК;
Єгорова Ольга Іванівна - голова районної ради Профспілки працівників
освіти (за згодою).
3. Голові експертної комісії Вітень З.В.:
3.1. Організувати вивчення експертами матеріалів самоаналізу освітньої
діяльності навчального закладу до 10 вересня 2014 року.
3.2. Підготувати та подати на затвердження робочу програму атестаційної
експертизи навчального закладу до 15 вересня 2014 року.

3.3. Після затвердження робочої програми довести її до відома керівника
навчального закладу та забезпечити виконання.
3.4. Організувати протягом 20-ти днів після закінчення роботи експертної
комісії узагальнення матеріалів і складання акту атестаційної експертизи
навчального закладу.
3.5. Забезпечити у 20-денний термін подання акту атестаційної експертизи
Регіональній експертній раді та керівникові навчального закладу.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о начальника відділу

Вітень З.В.

Погоджено:
завідувач райметодкабінету

Глущук Н.О.

юрисконсульт

Кухарчук І.Т.

