КОПІЯ
Катеринівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Лозівської районної ради Харківської області
НАКАЗ
17.10. 2018

№ 143

Про атестацію педагогічних
працівників у 2018/2019 навчальному році
Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010
року № 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473), на підставі рішення
атестаційної комісії І рівня від 17.10.2018 року протокол № 2, щодо атестації
педагогічних працівників, з метою активізації творчої діяльності вчителів,
стимулювання безперервного здобуття ними фахової освіти й підвищення рівня
професійної майстерності
НАКАЗУЮ:
1. Провести у 2018/2019 навчальному році атестацію педагогічних працівників
закладу загальної середньої освіти на підставі списку педагогічних працівників,
які атестуються (додаток № 1).
2. Затвердити графік проведення атестації педагогічних працівників закладу
загальної середньої освіти (додаток № 2).
3. Членам атестаційної комісії здійснити вивчення системи і досвіду роботи
вчителів в установленому порядку.
4. Секретарю атестаційної комісії Лазаренко С.М. до 15 березня 2018 року
підготувати атестаційні листи вчителів, які атестуються.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з
НВР Ковальову О.М.
Директор школи
(оригінал підписано)
Згідно з оригіналом
Директор школи
18.10.2018

Ю.Л.Шукалюков
Ю.Л.Шукалюков

Додаток 1
до наказу Катеринівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів
від 17.10.2018 № 143
Катеринівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Лозівської районної ради Харківської області

На що
претендує під
час атестації

Стаж
педагогічної
роботи
Курси
підвищення
кваліфікація

Посада

Спеціальність
за дипломом

Освіта

П.І.Б.
педпрацівника

№ з/п

Список педагогічних працівників, що атестуються

1

Орлова Інна
Миколаївна

Вища,
Харківський
державний
педагогічний
університет
ім.
Г.С.Сковороди,
1999

учитель
біології

учитель
біології

26

2018 рік

Відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»,відпові
дає раніше
присвоєному
званню «старший
учитель»
Відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
першої категорії»

2

Крайник
Станіслав
Леонідович

Вища,
Харківський
національний
педагогічний
університет
ім.
Г.С.Сковороди,
2003

учитель
історії,
суспільствоз
навство

учитель
історії,

14

2018 рік

3

Каліберда
Людмила
Володимир
івна

методист
виховної
роботи.вчи
тель етики.
психології

вихователь

26

2017

Присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

4

Грунська
Олена
Борисівна

Вища,
Ворошиловградсь
кий державний
педагогічний
інститут
ім.Т.Г.Шевченка,
1989
Вища,
Харківський
державний
педагогічний
університет
ім.Г.С.Сковороди,
2006

викладач вихователь
української
мови та
літератури

25

2018

Присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«спеціаліст другої
категорії»

Додаток 2
до наказу Катеринівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів
від 17.10.2018 № 143
Графік
засідання атестаційної комісії І рівня
Катеринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Лозівської районної ради Харківської області
у 2018/2019 навчальному році
Засідання
Дата
Черга денна
проведення
1. Створення атестаційної комісії І рівня на
№1
18.09
2018/2019 н.р.
2. Розподіл обов’язків між членами атестаційної
комісії.
3.Організаційні умови атестації.
1. Про розгляд списків педагогічних працівників,
№2
17.10
які підлягають черговій атестації у 2018/2019
навчальному році
2. Погодження графіку роботи атестаційної
комісії І рівня.
3.Співбесіда з педагогічних працівниками щодо
складання індивідуального плану підготовки і
проходження атестації, умов атестації.
1. Про хід вивчення системи роботи вчителів, що
№3
25.12
атестуються,членами атестаційної комісії.
2.Вироблення рекомендацій педагогічним
працівникам, що атестуються.
1. Про результати вивчення роботи педагогічних
№4
12.02.
працівників,які атестуються, на основі
відвіданих уроків, позакласних заходів,даних
анкетування серед учнів,батьків,висновків
методичних об’єднань учителів.
2.Розгляд атестаційних матеріалів педагогів.
Про підсумки атестації у 2018/2019 навчальному
№5
26.03
році педагогічних працівників школи.

