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НАКАЗ  

 

27.03.2020                             м. Ковель                                                          № 30 

 

Про проведення атестації педагогічних  

працівників закладу та проведення засідань 

атестаційних комісій І-ІІ рівня в режимі онлайн 

 

На виконання  рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради від 12.03.2020р. 

№69 «Про запобігання поширенню на території міста коронавірусу COVID-19», наказу 

управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради №109 від 13.03.2020р. «Про 

роботу закладів освіти під час карантину», наказів Міністерства освіти і науки  України  №406  

від 16.03.2020 р. «Про організаційні заходи для запобігання поширення коронавірусу  COVID-

19»,  №458 від 26.03.2020 року «Про внесення змін до наказу   Міністерства  освіти  і науки  

України від 16 березня 2020року №406», листів Міністерства освіти і науки України №1/9-154 

від 11.03.2020р.,  №1/9-179 від 27.03.2020 року, Типового положення по атестацію  педагогічних 

працівників, наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради від 

27.03.2020 №118 «Про проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти міста 

Ковеля та проведення засідань атестаційних комісій І-ІІ рівня в режимі онлайн» та з метою 

розгляду клопотань атестаційних комісій освітніх  закладів міста і організованого   завершення  

атестаційного процесу 2019-2020 навчального року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1 Провести 30 березня 2020 року засідання атестаційної комісії ліцею №11 м. Ковеля в режимі 

онлайн (з використанням шкільного вузла радіозв’язку та хмарних технологій). 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гусак Р.А.: 

1) при проведенні засідання атестаційної комісії мінімізувати  можливість контактів  

учасників її засідання та тривалості перебування у закладі освіти  членів   атестаційної комісій 

і  педагогічних працівників, що атестуються; 

2) подати до 07 квітня 2020 року до атестаційної комісії управління освіти виконавчого 

комітету Ковельської міської ради  необхідні матеріали засобами електронного та/або 

поштового зв’язку: 

- клопотання атестаційної комісії закладу освіти;  

-  атестаційні листи у двох примірниках;  

-  характеристику в одному примірнику:   

-  ксерокопії курсових посвідчень  один примірник; 

-  заяву   педагога  про  атестацію за його відсутності. 

3) проводити  атестацію педагогічного працівника  за  його відсутності чи відсутності 

його представника, враховуючи наявні характеристики, документи про проходження 

підвищення кваліфікації тощо; 

4)  вважати неявку педагогічного працівника чи його представника на засідання 

атестаційної комісії як відсутність з об’єктивних причин; 

5)   в усіх випадках керуватися інтересами педагогічного працівника який атестується. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею №11 м.Ковеля                                                            Г.О.Сидорук 
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