
ПРОТОКОЛ 

засідання атестаційної комісії КЗ «Катеринівський ліцей»  

Лозівської міської ради Харківської області 

 

 

  18.09.2019                                                                                                                       №1 

      

Голова – Шукалюков Ю.Л. 

Секретар – Крайник С.Л. 

Присутні: Ковальова О.М. 

                  Лазаренко С.М. 

                  Міняйленко Н.Л. 

                  Орлова І.М. 

                   

    

Порядок денний: 

 

1. Про створення атестаційної комісії І рівня КЗ «Катеринівський  ліцей» Лозівської 

міської ради Харківської області  на 2019/2020 н.р. 

                                                                                           (доповідач Шукалюков Ю.Л.). 

2. Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії 

                                                                                            (доповідач Шукалюков Ю.Л.). 

 

1. СЛУХАЛИ: 

    Шукалюкова Ю.Л., директора ліцею, який проінформував про те, що наказом Управління 

освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради  «Про утворення атестаційної комісії ІІ рівня 

при управлінні освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради  та атестацію педагогічних 

працівників у 2019/2020 навчальному  році» від 03.09.2019 № 418. Для організації та 

проведення атестації педагогічних працівників ліцею та з метою стимулювання    

цілеспрямованого безперервного   підвищення   рівня   професійної   компетентності 

педагогічних працівників,  росту  їх  професійної   майстерності, розвитку творчої  

ініціативи,  підвищення  престижу  й авторитету, забезпечення ефективності навчально-

виховного процесу, ввести у члени атестаційної комісії наступних педагогічних працівників: 

Шукалюкова Ю.Л. – директора ліцею  

Ковальову О.М.    – заступника директора з НВР 

Лазаренко С.М. – заступника директора з ВР 

Крайника С.Л. – голову ПК 

Міняйленко Н.Л. – вчитель початкових класів 

Орлову І.М. – вчителя біології. 

УХВАЛИЛИ: 

      1.Ввести в члени атестаційної комісії таких педагогічних працівників:  

Шукалюкова Ю.Л. 

Ковальову О.М. 

Лазаренко С.М. 

Крайника С.Л. 

      Міняйленко Н.Л. 

Орлову І.М. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Шукалюкова Ю.Л., директора ліцею, який запропонував розподілити обов’язки між 

членами атестаційної комісії таким чином: 

Шукалюков Ю.Л. – голова атестаційної комісії; 



Ковальова О.М. – заступник голови атестаційної комісії; 

Крайник С.Л. – секретар атестаційної комісії, відповідальний за таємне голосування; 

Лазаренко С.М., Міняйленко Н.Л., Орлова І.М. вивчають систему роботи педагогічних 

працівників. 

  

  УХВАЛИЛИ: 

 

 2. Розподілити обов’язки між членами атестаційної комісії таким чином: 

Шукалюков Ю.Л. – голова атестаційної комісії 

Ковальова О.М. – заступник голови атестаційної комісії 

Крайник С.Л. – секретар атестаційної комісії, відповідальний за таємне голосування 

Лазаренко С.М., Міняйленко Н.Л., Орлова І.М., вивчають систему роботи педагогічних 

працівників 

 

Голова атестаційної комісії                                                 Ю.Л.Шукалюков 

Секретар                                                                                С.Л. Крайник 

                                      

       Члени комісії                                 О.М. Ковальова  

                                                                І.М.  Орлова 

                                                                Н.Л. Міняйленко 

                                                                С.М. Лазаренко 
 


