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НАКАЗ  

 

12.09. 2018                                                    м. Ковель                                                             № 164 

 

 

Про створення атестаційної комісії 

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від № 930 від 

06.10.2010 зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з наказів № 1473 від 20.12.2011 та № 

1135 від 08.08.2013,  з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 

професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, 

розвитку творчої ініціативи, підвищення мотивації до якісної роботи та відповідальності за 

результати навчання і виховання 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити атестаційну комісію при Комунальному закладі «Навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11-ліцйей» міста Ковеля» у складі: 

- голова атестаційної комісії, директор НВК – Сидорук Г.О.;. 

- заступник голови атестаційної комісії, заступник директора з НВР – Гусак Р.А.; 

- секретар комісії, голова МК вчителів іноземних мов та світової літератури – Сухомлін О.Х.; 

Члени комісії: 

- Вознюк А.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи; 

- Дудчик Л.С. – заступник директора з навчально-виховної  роботи;  

- Стречен Ю.В. – заступник директора з навчально-виховної  роботи; 

- Сметюх А.М. – заступник директора з виховної  роботи; 

- Питель М.В.  – голова МК вчителів початкових класів; 

- Хавіна Т.С. – голова МК вчителів фізичної культури, трудового навчання та предметів 

естетичного циклу; 

- Євсюк О.В. – голова МК вчителів предметів суспільно-природничого циклу; 

- Федорук О.П. – голова МК вчителів української мови і літератури;  

- Бешта Н.Я. – голова МК вчителів предметів фізико-математичного циклу; 

- Шеремета В.М. – практичний психолог закладу; 

- Козуля М.С. – голова профспілки працівників НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля; 

- Потішук Г.П. – голова первинної профспілкової організації  НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля  

Вільної профспілки працівників освіти і науки України; 

- Колеснікова Ж.В. –  делегований член від управління освіти м. Ковеля, методист ММК. 

2. Склад атестаційної комісії при  Комунальному закладові «Навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11-ліцйей» міста Ковеля» погодити з управлінням 

освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради. 

3. Атестаційній комісії: 

1) затвердити план роботи та графік засідань атестаційної комісії при  Комунальному закладові 

«Навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11-ліцйей» міста 

Ковеля»; 

2) забезпечити  атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України зі змінами; 
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3) всебічно  вивчити досвід роботи вчителів, які атестуються у 2018/2019 н.р. 

4. Голові науково-методичної ради закладу Гусак Р.А. організувати творчі  звіти вчителів, які  

атестуються та заслухати їх на педагогічній раді; 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

 

Директор  НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                              Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлена: 

_____________      _____________________                                                               Р.А. Гусак 
              (дата)                                              (підпис)  


