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УКРАЇНА
ЧУДЕЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СТОРОЖИНЕЦЬКОГОРАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18 вересня 2020 року

№ 306

Про проведення атестації
педагогічних працівників
закладів освіти Чудейської ОТГ
у 2020/2021 навчальному році
Відповідно до статті 50 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону
України «Про дошкільну освіту», статті 48 Закону України «Про повну
загальну середню освіту», вимог Типового положення про атестацію
педагогічних працівників України, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
14.12.2010 за № 1255/18550, змін до Типового положення про атестацію
педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 08.08.2013 № 1135, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
16.08.2013 за № 1417/23949, Положення про психологічну службу системи
освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
22.05.2018 № 509, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 31.07.2018 за №
885/32337, наказу ДОН «Про проведення атестації педагогічних працівників у
2020/2021 навчальному році» від 11.09.2020 №275 та з метою активізації
творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти,
якісної роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за
результати навчання й виховання дітей та учнівської молоді, забезпечення
соціального захисту компетентної педагогічної праці
1. Відділу освіти, керівникам ЗЗСО, ЗДО Чудейської ОТГ:
1.1. Дотримуватися Типового положення про атестацію педагогічних
працівників із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки
України від від 06.10.2010 № 930 (зі змінами) та не допускати порушень під час
проведення атестації.
1.2. Посилити контроль за дотриманням нормативно-правових засад
атестаційного процесу, за якістю оформлення атестаційних листів, відповідних
наказів, звітної документації.
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1.3. Провести
навчально-практичні семінари з головами та секретарями
атестаційних комісій І рівня.
1.4. Затвердити склад атестаційної комісії ІІ рівня , що додається.
1.5.Подати до 10.10.2020 атестаційній комісії ІІ рівня списки педагогічних
працівників, які підлягають атестації.
1.6. Завершити роботу атестаційних комісій І рівня - до 01 квітня, ІІ рівня до 10
квітня, ІІІ рівня - до 24 квітня 2021 року.
1.7.Надіслати в Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької
області до:
- 20.11.2020 графіки засідань атестаційних комісій, списки претендентів на
присвоєння педагогічних звань «вчитель-методист», «викладач-методист»,
«вихователь-методист»,
«педагог-організатор-методист»,
«практичний
психолог-методист», «керівник гуртка - методист»;
- 03.02.2020 напрацювання педагогів, що атестуватимуться на присвоєння
педагогічних звань «вчитель-методист», «викладач-методист», «виховательметодист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист»,
«керівник гуртка-методист» для схвалення;
- 15.04.2021 атестаційні матеріали на педагогічних працівників, які
атестуватимуться комісією ІІІ рівня, накази про виконання рекомендацій,
одержаних під час попередньої атестації ;
- 10.05.2021 звіти про проведення атестації у 2020/2021 навчальному році.
2. Керівникам навчальних закладів ОТГ:
2.1. Забезпечити організоване проведення атестації педагогічних працівників
протягом 2020/2021 навчального року згідно з нормативними документами.
2.2 Забезпечити підвищення кваліфікації всіх педагогічних працівників по
накопичувальній системі (60 годин на момент атестації для вчителів, 48 годин
для вихователів)
2.3. Визнати таким, що втратила чинність, розпорядження відділу освіти
Чудейської сільської ради від 12.09.2019 №371 «Про проведення атестації
педагогічних працівників закладів освіти Чудейської ОТГ у 2019/2020
навчальному році».
3.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова

А.Д. Піцул
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням відділу
освіти, сім`ї, молоді та
спорту Чудейської ОТГ
Від 18.09.2020р. №306
Склад
атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти Чудейської ОТГ
Піцул А.Д.

голова атестаційної комісії,
голова сільської ради(за згодою сторін);

Кіфу О.К.

заступник голови атестаційної комісії,
провідний спеціаліст відділу освіти, сім`ї,
молоді та спорту;

Александрюк С.В.

секретар атестаційної комісії,
вчитель початкових класів Чудейського НВК;

Члени комісії:
Биндю Н.В.
Мікайлу М.Г.
Микайлу О.В.
Іонашку А.М.

вчитель математики Чудейського НВК;
вчитель румунської мови та л-ри, голова
трудового
колективу
Чудейської ЗОШ І-ІІІ ст. №1;
вчитель біології Іжівської ЗОШ І-ІІІ ст.;
вчитель української мови та л-ри Іжівської
ЗОШ І-ІІІ ст.

