
КАЩЕНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

НАКАЗ 

19.09.2019 Кащенці                                        № 

Про створення атестаційної комісії 

у 2019-2020 навчальному році 

Відповідно до ст.54 Закону України « Про освіту», ст. 27 Закону України 

«Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України 

від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників», наказу Міністерства освіти і науки України від 

20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників» та наказу відділу освіти, молоді та 

спорту Білогірської РДА від 19.09.2018 №89-но « Про проведення атестації 

педагогічних працівників Білогірського району у 2019/2020 навчальному 

році» 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити атестаційну комісію навчального закладу на 2019- 

2020 навчальний  рік у такому складі: 

1) Голова комісії – Семенюк Б.А., - директор закладу; 

2) Заступник голови – Степюк О.П., - заступник директора з НВР; 

3) Секретар –  Герман Т.В. - вчитель географії; 

4) Член комісії – Семенюк В.В.- вчитель початкових класів; 

5) Член комісії –  Косюк Л.О. – вчитель початкових класів; 

6) Член комісії – Савчук Л.М., директор Сивківської гімназії, вчитель біології; 

7) Член комісії - Гаврилюк В.А., вчитель історії Сивківської гімназії, голова ПК. 

2. Заступнику  директора з НВР Степюк О.П.: 

2.1. Подати до атестаційної комісії ІІ рівня (до 10 жовтня) списки 

педагогічних працівників, які підлягають атестації в поточному 

навчальному році та дату проведення підсумкових засідань 

атестаційних комісій І рівня. 



2.2. Подати до атестаційної комісії ІІ рівня до 01 квітня 2020 року 

атестаційні листи та характеристики діяльності педагогічних кадрів у 

між атестаційний період. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор   Б. Семенюк 

З наказом ознайомлені: 

________________ Степюк О.П.            _________________ Косюк Л.О. 

________________ Семенюк  В.В.          _________________ Савчук Л.М. 

________________ Гаврилюк В.А.          ______________ Герман Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            КАЩЕНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

НАКАЗ 

___________ Кащенці                                        № 

Про проведення атестації педагогічних  

працівників у 2019-2020 навчальному році 

На виконання ст. 27 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 № 1473 «Про 

затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників», з метою активізації підвищення рівня професійної та загальної 

освіти педагогічних працівників, підвищення мотивації до якісної роботи та 

відповідальності за результати навчання й виховання дітей  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів з організації атестації та графік її проходження 

педагогічними працівниками, засвідчені їхніми особистими підписами. 

2. Провести атестацію таких педагогічних працівників: 

2.1 На підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І  категорії» -              

вчителя математики Кащенецького ліцею Костюкович Л.В.  

2.2 На встановлення  кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії » - 

вчителя початкових класів філії “ Ставищанська початкова школа 

Кащенецького ліцею” Валігури С.О. 

3. Комісії: 

3.1. Забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою 

запобігання формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників. 

3.2. Забезпечити проходження планової перепідготовки вчителями, що 



атестуються. 

3.3. До 20 березня 2020 року  завершити вивчення досвіду роботи 

педагогічних працівників, що атестуються, та заповнити атестаційні листи. 

3.4. Заступнику з навчально-виховної роботи Степюк О.П. забезпечити 

своєчасну підготовку необхідних документів на встановлення 

(підтвердження) кваліфікаційних категорій. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор   Б. Семенюк 

 

З наказом ознайомлені: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 


