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Про створення атестацiйноi

KoMicii у 20201202'| навчальному

роцi та затвердження ii складу

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про ocBiTy>, пункту II Типового

положення про атестацiю педагогiчних прачiвникiв, затвердженого наказом

MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 06.10.2010 Nо 930, заресстрованим у
MiHicTepcTBi юстицii Украiни вiд l4.12.20l0 Nq 1255/l8550 (зi змiнами), з метою

стимулювання якiсноТ педагогiчноi дiяльностi, розвитку творчоi iнiцiативи,

пiдвищення вiдповiда.пьностi за результати навчання i виховання, забезпечення

об'сктивностi в оцiнцi роботи пелагогiчних працiвникiв та за згодою

профспiлкового KoMiTeTy

НАКАЗУЮ:

l. Створити у Комунальному закладi <XapKiBcbкa санаторна школа Л! 1>>

XapKiBcbKoT обласноi ради (далi _ хсш J.lъl) атестаuiйну комiсiю для атестацii

педагогiчних прачiвникiв у 20201202l навчальному роцi у кiлькостi 9 осiб.

2. Затвердити персонапьний склад атестацiйноI KoMicii:

голова KoMicii - Карасик Оксана Петрiвна, директор, квалiфiкацiйна категорiя

<спецiа.лiст вищоi категорii>, педагогiчне звання ((литель-методист>;

заступник голови - Тимченко Н,В., заступник директора з навчальноi роботи,

учитель iноземноТ мови (англiйська), ква.лiфiкацiйна категорiя <спецiалiст

вищот категорiт>. педагогiчне звання кстарший учитель):
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секретар - Аршавiна Л.В., учитель початкових класiв, квалiфiкацiйна категорiя

<спецiалiст вищоi категорii>, педагогiчне звання (старший учитель).

члени KoMiciT:

Кратка О.А,, заступник директора з виховноТ роботи, квалiфiкацiйна категорiя

<спецiалiст другоi категорii>;

Воробйова Свiтлана Василiвна, заступник директора з

квалiфiкацiйна категорiя <спецiалiст вищоi категорii>;

виховноТ роботи,

A.rboxiHa О.А., учитель украТнськоi мови та лiтераryри, квалiфiкацiйна

категорlя ((спецlа!rlст вищоl категорtl>), педагогlчне звання ((учитель-методист),

керiвник методичного об'сднання;

Харченко Г.А., учитель бiологiТ, квалiфiкацiйна категорiя <спецiалiст вищоТ

категорiТ>, педагогiчне звання ((старший учитель)), керiвник методичного

об'сднання;

Бiла Л.В., учитель початкових класiв, квалiфiкачiйна категорiя <спецiалiст

вищоТ категорii>, педагогiчне звання (учитель-методист)), керiвник

методичного об'еднання;

.Щмитрiсва О,Я., учитель початкових класiв, квалiфiкацiйна категорiя

<спецiалiст вищоi категорii>, педагогiчне звання (старший учитель)), голова

профспiлкового KoMiTeTy.

3. .Щовести змiст наказу до вiдома членiв атестацiйноТ KoMicii та

педагогiчних працiвникiв ХСШ Лл l .

[о 18.09.2020

4. Тимченко Н.В., заступнику директора з навчальноi роботи, скласти

список педагогiчних працiвникiв, якi пiдлягають черговiй атестачii у

2020/202\ навчальному роцi.

flo 16.10.2020

5. Атестацiйнiй KoMicii:

5,1. Забезпечити проходження атестацii ледагогiчних працiвникiв у

2020/202lr навчальному роцi вiдловiдно до вимог чинного законодавства.

5.2. Провести перше засiдання атестацiйноj KoMiciT, на якому розглянути
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TaKi гIитання:

- про розподiл функчiональних обов'язкiв мiж членами атестачiйноТ KoMiciT;

- про розгляд графiку роботи атестацiйноТ KoMiciT ХСШ Nлl у 2020/2021

навчальному роцi.

До l8.09.2020

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

!,иректор ХСШ Np l

Погоджено з ПК

Протокол вiдИ lry,oa.{-Zz Np

Тимченко. з l5-24-37

О.П. Карасик

З наказом вiд0|.09.202О Nр Дj ознайомленi:

Альохiна о.А.

Аршавiна Л.В.

Бiла Л.В.

Воробйова С.В,

!,митрiева О.Я.

Кратка О.А.

Тимченко Н.В.

Харченко Г.А.
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