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Н А К А З 

 

17.10.2018                         № 90 

 

Про підготовку та проведення атестації 

педагогічних працівників  

КУ «ММНВК» СМР у 2019 році 

 

 Відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.50), Закону України «Про 

загальну середню освіту» (ст. 27), Закону України «Про дошкільну освіту»  

(ст. 32), Закону України «Про позашкільну освіту» (ст. 25), Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 06.10.2010 № 930, та змін до Типового положення, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.11.2011           

№ 1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, наказу 

управління освіти і науки Сумської міської ради «Про підготовку та проведення 

атестації керівних та педагогічних працівників закладів освіти міста в 2019 році»      

від 10.09.2018 № 583 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 в 2018-2019 

навчальному році  проводиться атестація педагогічних працівників Комунальної 

установи "Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат" Сумської міської 

ради. Для забезпечення якісного проведення атестації педагогічних працівників  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Подати до 18.10.2018 до атестаційної комісії списки педагогічних 

працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів 

попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації. 

2. Розглянути до 20.10.2018 на засіданні атестаційної комісії списки 

педагогічних працівників, які будуть проходити чергову атестацію та заяви 

педагогів, які будуть проходити позачергову атестацію. 

3. Затвердити до 20.10.2018 наказом по закладу «Про підготовку та 

проведення атестації педагогічних працівників у 2019 році» список педагогічних 

працівників, які атестуються, графік атестації.  
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4. Подати до 25.10.2018 до Інформаційно-методичного центру списки 

педагогічних працівників, які атестуються в 2019 році. 

5. Спрямувати управлінську діяльність на особистісне зростання педагогічних 

кадрів через розвиток компетентності, рівня професійної майстерності та 

самореалізації педагогів.  

6. Узагальнити до 01.03.2019 результати вивчення професійної діяльності, 

підвищення фахової компетентності та загальної культури педагогічних 

працівників, які атестуються. Забезпечити об’єктивність оцінювання їх педагогічної 

діяльності, дотримання основних принципів атестації. 

8. Провести до 18.03.2019 в комбінаті засідання атестаційних комісій. 

9.  Подати до 27.03.2019 (згідно з графіком) до атестаційної комісії управління 

освіти і науки атестаційні матеріали (атестаційні листи, витяги з протоколів 

засідань, атестаційних комісій закладів) педагогічних працівників, які претендують 

на присвоєння (відповідність раніше присвоєній) кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічних звань. 

 

Додатки: 1. Список педагогічних працівників, які атестуються на 1 арк. в 1 прим. 

 

2. Графік проведення атестації педагогічних працівників у 2019 році на       

1 арк. в 1 прим. 

 

 

Директор КУ"ММНВК"СМР                         Ю.О.Котлярова 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Голова ПК КУ"ММНВК"СМР               Л.А.Озор 
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