
КОМУНАЛЬНИЙ   ЗАКЛАД   

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

«ЛІЦЕЙ  №142 ІМЕНІ П’ЄРА ДЕ КУБЕРТЕНА» 

ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ   РАДИ 

 

 НАКАЗ 

 

20 вересня 2019 р.                                  м. Дніпро                                        № 

 

        Про створення атестаційної комісії та  

проведення атестації в 2019-2020 н.р. 

       Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників, (із змінами, затвердженими наказом 

МОНмолодьспорту України від 20.12.2011 №1473) і зареєстрованого 

Міністерством юстиції України 10 січня 2012 року за №14/20327, наказу 

Міністерства освіти і науки України №1135 від 08.08.2013 «Про затвердження 

змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» і 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 року за 

№1417/2394, 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. Провести атестацію педагогічних працівників комунального закладу 

загальної середньої освіти «Ліцей №142 імені П’єра де Кубертена»  

Дніпровської міської ради. 

2. Створити у 2019/2020 н.р. атестаційну комісію для проведення атестації 

в складі: 

Хмеленко Людмила Вікторівна - голова атестаційної комісії,  директор  

ліцею,  «вчитель-методист», вчитель англійської мови; 

Безсмольний Анатолій Васильович - заступник голови атестаційної комісії, 

голова профспілкового комітету, вчитель  музики; 

Данюшина Людмила Миколаївна - заступник директора школи з 

навчально-виховної   роботи,  вчитель фізики; 

Шило Неля Петрівна - член атестаційної комісії, соціальний педагог, 

вчитель початкових класів; 

Бондаревська Інна Миколаївна - член атестаційної комісії, вчитель 

початкових класів, секретар атестаційної комісії; 

Фурсова Антоніна Миколаївна  -  член атестаційної комісії, вчитель 

англійської мови та літератури; 



Біліченко Світлана Петрівна - член атестаційної комісії, вчитель 

української мови та літератури; 

Бодрова Вероника Вікторівна - член атестаційної комісії, керівник ПМК,  

вчитель математики; 

Михайлова Вікторія Дмитрівна - член атестаційної комісії, вчитель 

фізичного виховання.                 

3.  Атестаційній комісії: 

- організувати збір заяв від педагогічних працівників на позачергову 

атестацію;                                                                                             до 10.10.2019р.                                                                                    

- розглянути подані заяви та документи, затвердити план роботи 

атестаційної комісії, графік проведення атестації, закріпити членів атестаційної 

комісії за вчителями, які атестуються в поточному році;               до 11.10.2019р.                                                                                                 

- на підставі розглянутих заяв та подання директора школи підготувати 

наказ  про  атестацію педагогічних працівників закладу;               до 18.10.2019р.                                                                                                  

- організувати вивчення роботи вчителів, які атестуються через здійснення 

освітньої, пошуково-дослідницької, експериментальної, науково-методичної й 

проектно-дослідницької діяльності в ліцейних класах понад державний 

мінімум, результатом роботи стануть творчі звіти: візитівка вчителя, захист 

вчительських проектів, захист тем самоосвіти, захист учнівських та 

вчительських презентацій по темі освітнього процесу, моніторингу якості 

роботи вчителя, участі в конкурсі «Вчитель року»;                        до 20.03.2020р.                                                                                                 

- організувати систематичне проведення у ліцеї звітів вчителів, розглянути 

їх на засіданнях методичної ради, педрадах, засіданнях атестаційної комісії;                                                                                                  

до 15.03.2020р. 

- підготувати атестаційні характеристики на педагогічних працівників,  що  

атестуються;                                                                                         до 11.03.2020р. 

4. Підсумкове засідання атестаційної комісії провести 20.03.2020 року. 

5. За результатами атестації надати подання на моральне заохочення, звіти 

про результати атестації у 2019/2020 навчальному році. 

6. Порушити клопотання про присвоєння категорій та педагогічних звань 

на педагогічних працівників, які атестуються рішенням атестаційної комісії ІІ 

та ІІІ рівнів. 

7. Координацією ходу атестації 2019/2020н.р. покласти на заступника 

директора  з навчально-виховної роботи Данюшину Л.М. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.                       

      Директор ліцею:                                                                       Л.В. Хмеленко 

З  наказом  ознайомлена: 

заступник  директора  з  НВР                    Л.М. Данюшина 


