
                                                                                          

 

 

Бочечківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Бочечківської сільської ради 
.                                                                                                                                                                        . 

41635 Україна Сумська область Конотопський район с. Бочечки вул. Загребля, 10  тел. 57-6-24 

E-mail: 33258627@mail.gov.ua 

 

НАКАЗ 

13.10.2021                                                                                                  № 201-ОД 

 

Про проведення атестації 

педагогічних працівників школи  

у 2021-2022 навчальному році 

 

Відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України зі змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 20.12.2011 № 1473, Міністерства освіти і науки України від 

08.08.2013 № 1135, з метою здійснення своєчасної та якісної підготовки і 

проведення атестації,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести атестацію відповідно Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України таких працівників: 

Бойко Галини Михайлівни - учителя початкових класів; 

Павлюченко Галини Іванівни - учителя початкових класів; 

Распутько Оксани Юріївни - учителя початкових класів; 

Завгороднього Валерія Миколайовича - учителя фізичної культури; 

Стриженка Івана Миколайовича - учителя фізичної культури; 

Степаненко Олени Миколаївни - вихователя дошкільного навчального закладу; 

Степаненко Світлани Михайлівни – учителя початкових класів. 

2. Забезпечити проведення атестації педагогічних працівників відповідно 

до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки  України від 

08.08.2013 року № 1135). 

3.Опрацювати з педагогічними працівниками Типове положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства 



освіти і науки України 06 грудня 2010 року № 930 із змінами та доповненнями, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 20.12.2011 № 1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 

08.08.2013 № 1135. 

       4. Затвердити графік проведення атестації (додається) 

       5.Заступнику директора з навчальної  роботи Мозговій Наталії Вікторівні: 

 5.1. Скласти та подати до атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти, 

культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради списки 

педагогічних працівників, що підлягають атестації в поточному навчальному 

році, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації згідно 

додатку. 

5.2.Подати до атестаційної комісії ІІ рівня характеристику діяльності 

педагогічних працівників у міжатестаційний період, які претендують на 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» 

(відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії»), присвоєння або підтвердження педагогічного звання 

     5.3.Забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою 

запобігання формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників. 

      5.4.Забезпечити проходження планової курсової підготовки вчителів, що 

атестуються. 

5.5.До 1 березня 2022 року завершити вивчення досвіду та системи роботи 

педагогічних працівників, що атестуються, та заповнити атестаційні листи. 

5.6.Забезпечити своєчасну підготовку необхідної документації для 

встановлення (підтвердження) кваліфікаційної категорії та присвоєння 

педагогічного звання.  

5. Контроль за виконанням даного  наказу покласти на заступника         

директора з навчальної роботи Мозгову Наталію Вікторівну 

 

Директор                                                                  Тетяна КОРОСЬКО 

     

Із наказом ознайомлені:                Наталія МОЗГОВА                13.10.2021 року 

Галина БОЙКО 13.10.2021 року 

Оксана РАСПУТЬКО 13.10.2021 року 

Галина ПАВЛЮЧЕНКО 13.10.2021 року 

Валерій ЗАВГОРОДНІЙ 13.10.2021 року 

Олена СТЕПАНЕНКО 13.10.2021 року 

Іван СТРИЖЕНКО 13.10.2021 року 

Світлана СТЕПАНЕНКО 13.10.2021 року 
 

     

 



 

                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


