ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС
ЛІЦЕЙ «ПРОФЕСІОНАЛ»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКИЙ ЧАСТНЫЙ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
ЛИЦЕЙ «ПРОФЕССИОНАЛ»
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАКАЗ
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07.09.2017

Про організаційну роботу щодо
атестації педагогічних працівників
у 2017-2018 навчальному році
З метою подальшої

активізації навчально-методичної

діяльності

педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати
навчання й виховання учнівської молоді, стимулювання безперервної
фахової та загальної освіти, забезпечення соціального захисту компетентної
педагогічної праці та відповідно до Типового положення про атестацію
педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 06.10.2010 № 930 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14.12.2010 за № 1255/ 18550 зі Змінами до Типового
положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженими наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473
(зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327),
наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013

№ 1135

(зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.2013 за №1417/23949),
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 «Про
затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань
педагогічних працівників та порядку їх присвоєння»

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити:
1.1
ліцеї

Склад атестаційної комісії І рівня при Харківському приватному
«Професіонал»

для

проведення

атестації

педагогічних

працівників у 2017-2018 навчальному році (додаток № 1).
1.2 Графік засідання атестаційної комісії ліцею ( додаток №2).
2. Провести у 2017-2018 навчальному році атестацію педагогічних
працівників ліцею.
3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Л.М.Глухоті:
3.1.Забезпечити

організоване

проведення

атестації

педагогічних

працівників протягом 2017-2018 навчального року.
До 30.03.2018
3.2.Підготувати відповідні документи та надати їх до атестаційної комісії
ІІ рівня акредитації за 10 днів до її засідання.
До 30.03.2018
3.3.Надіслати до атестаційної комісії ІІ рівня звітну документацію з
атестації педагогічних працівників за встановленою формою.
Травень 2018
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ліцею
З наказом ознайомлені:
Глухота Л.М.

О.В.Будко.

Погоджено

Додаток 1

Голова профспілки

до наказу по ліцею

Харківського приватного

від

09.2017

№

навчально-виховного
комплексу
«Ліцей Професіонал»
Т.Л.Кузнєцова
Склад
атестаційної комісії Харківського приватного ліцею «Професіонал»
на 2016-2017 навчальний рік
Голова
атестаційної комісії:

Будко О.В., директор ліцею.

Заступник голови
атестаційної комісії:

Манжос О.В., заступник директора з
навчально-виховної роботи

Секретар

Глухота Л.М., заступник директора з

атестаційної комісії:

навчально-виховної роботи

Члени
атестаційної комісії:

Овсянніков О.М., завідувач кафедри
суспільно-економічних дисциплін;
Альохіна Л.А., завідувач кафедри
природничих дисциплін;
Джандар З.З., практичний психолог;
Кузнєцова Т.Л., голова профспілкового
комітету ліцею.

Погоджено

Додаток 2

Голова профспілки

до наказу по ліцею

Харківського приватного

від

09.2017 №

навчально-виховного
комплексу
«Ліцей Професіонал»
Т.Л.Кузнєцова

Графік
засідань атестаційної комісії ліцею

№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Дата засідання атестаційної Тематика засідання
комісії
13.09.
Розподіл обов’язків між членами
атестаційної комісії
17.10
Про розгляд заяв педагогічних
працівників на атестацію в 2018 році та
документів до атестації
18.12
Творчі звіти вчителів, що атестуються
12.02.
Творчі звіти вчителів, що атестуються
14.03
Атестація педагогічних працівників
23.05
Про підсумки атестації педагогічних
працівників

