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НАКАЗ 

24.09.2021 р. 

Про створення атестаційної комісії 

ліцею-інтернату на 2021/2022 н. р. 

Відповідно до статті 50 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону 
України «Про дошкільну освіту», статті 48 «Про повну загальну середню 
освіту», статті 25 «Про позашкільну освіту», вимог 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 № 1255/18550 із змінами, внесеними наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, змін до 
Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 
наказом МОН № 1135 від 08.08.2013 за № 1417/23949, Положення про 
психологічну службу у системі освіти України від 22.05.2018 №509,І 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції Українй 31.07.2018 за № 885/32337,і 
Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу 
загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», 
«Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» від 
23.12.2020 №2736 занесеного до реєстру Професійних стандартів 24.12.2020, 
Положення про сертифікацію педагогічних працівників від 27.12.2018 №1190 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №1094), 

h 
наказу управління освіти Чернівецької міської ради № 270 від 13.09.2021р. та 
з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 
професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної 
майстерності, розвитку творчої ініціативи*- підвищення престижу й 
авторитету педагогічної праці, забезпечення ефективності освітнього процесу! 
та посилення відповідальності педагогів за результати навчання і виховання 
ліцеїстів, 



НАКАЗУЮ: 

1. Створити атестаційну комісію ліцею-інтернату в такому складі: 

Стукало С.Г.- директор ліцею-інтернату, голова атестаційної комісії; 

Чумак В.М. - заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник 

голови комісії; 

Іеанюк Р.Я. - соціальний педагог, член комісії; 

Гирасіїмюк І.І. - керівник м/о вчителів математично-природничих 

дисциплін, член комісії; . 

Мільовська В. JI- вчитель української мови та літератури, 

секретар комісії; 

Косяченко C.B. - в ч и т е л ь фізики та інформатики, доцент, член комісії; 

Федюк Р.Ю. - головний спеціаліст управління освіти Чернівецької 

міської ради, член комісії (за згодою). 

2. Атестаційній комісії ліцею-інтернату: 

2.1. Ознайомити педагогічних працівників з Типовим положення про 

атестацію педагогічних працівників із змінами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135, Професійного 
н 

стандарту за професіями «Вчитель закладу загальної середньої освіти»,! 

Положення про сертифікацію педагогічних працівників від 27.12.2018 р. № 

1190. 

2.2. Розробити заходи щодо підготовки та проведення атестації 

педагогічних працівників ліцею-інтернату на 2021/2022 навчальний рік. 

2.3. Скорегувати план атестації педагогічних працівників ліцею-інтернату. 

2.4. Забезпечити вивчення системи та досвіду роботи вчителів, вихователів, 

що атестуються. і 3. Голові методичної ради ліцею Чумаку В.М.: 

3.1. Організувати проведення творчих звітів учителів, вихователів, що 

атестуються протягом навчального року, узагальнити зібрані матеріали 

наказом по ліцею-інтернату. 



2.5. Сприяти проходженню курсової підготовки педагогічними 

працівниками, що атестуються. 

2.6. Розробити критерії оцінювання роботи педагогічних працівників під 

час атестації. 

3. До оцінювання роботи педагогічних працівників, які атестуються, 

залучити батьків (опікунів), ліцеїстів, громадськість. 

4. Хід проведення атестації розглянути на засіданнях методичних об'єднань 

та нараді в січні - лютому 2022 року. 

5. Підсумкове засідання атестаційної комісії ліцею-інтернату провести до 

18.03.2022 року. 
6. Наказ довести 28.09.2021 року на нараді педагогічних працівників. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор Сергій СТУКАЛО 

і 


