Калуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3
Калуської міської ради

НАКАЗ

12.09.2018.
Про створення шкільної
атестаційної комісії
Відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників
України», затвердженого наказом Міністерства освіти України №930 від 06.10.2010 року (зі
змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473
від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), наказу управління освіти Калуської
міської ради № 282 від 10.09.2018 року «Про створення атестаційної комісії» та з метою
активізації підвищення рівня професійної та загальної освіти педагогічних працівників,
підвищення мотивації до якісної роботи та відповідальності за результати навчання у 2019
році

НАКАЗУЮ:
1. Створити шкільну атестаційну комісію І рівня в складі:
1) Коротич М.І. - директор школи, голова атестаційної комісії;
2) Клюшта Г.Р.- вчитель англійської мови, голова ПК школи, заступник голови
атестаційної комісії;
3) Гузаревич Л.Ф. - заступник директора з навчально-виховної роботи, секретар
атестаційної комісії;
4) Фукс Т.В. - заступник директора з навчально-виховної роботи;
5) Кохан Л.М. - заступник директора з навчально-виховної роботи;
6) Бабій Л.Й. - заступник директора з виховної роботи;
7) Яценюк О.М.. - вчитель трудового навчання, голова ради школи;
8) Нестеряк Г.М. - вчитель початкових класів;
9) Попадин М.Т. - вчитель української мови і літератури, керівник МО вчителів
української мови і літератури;
10) Палагнюк Г.Б. - вчитель хімії, керівник МО вчителів природничих дисциплін;
11) Святкевич Т.М. - вчитель зарубіжної літератури, керівник МО вчителів зарубіжної
літератури;
12) Луцька Л.Я. -вчитель математики, керівник шкільного МО вчителів математики.
13) Кирилович Г.І.-практичний психолог.

2. Шкільній атестаційній комісії забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до
вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гузаревич Л.Ф. до 21 жовтня скласти
графік проходження педагогічними працівниками атестації у 2019 році.
4. Членам атестаційної комісії, керівникам шкільних методичних об'єднань всебічно вивчати
систему роботи учителів, які атестуються.
5. Голові методичної ради школи Гузаревич Л.Ф.
5.1. Скласти список педагогічних працівників, які атестуються до 10 жовтня 2018 року.
5.2. Розробити план заходів щодо атестації педагогічних працівників школи у поточному
навчальному році до 21.09.2018 року.
5.3. Розробити анкети для всебічної оцінки діяльності педагогічних працівників, які
атестуються.
5.4. Організувати проведення творчих звітів учителів, які атестуються впродовж
поточного навчального року, узагальнити ці матеріали, розглянути їх на засіданнях
шкільних методоб'єднань, методичної та педагогічної рад школи у березні 2019 року.

Коротич МЛ.

