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ПЕРВОМАЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

16.09.2019 року м. Первомайськ № 131-к/тр

Про створення атестаційної комісії 
II рівня на 2019/2020 навчальний рік

Відповідно до статті 50 Закону України «Про освіту», пунктів 2.1, 2.3, 
2.6, 2.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 
року № 930, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту від 20.12.2011 року № 1473, наказом МОН України 
від 08.08.2013 року № 1135, для організації та проведення атестації 
педагогічних працівників Первомайського району, з метою стимулювання 
цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 
компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, 
розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету педагогічної 
праці, забезпечення ефективності освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

1. Створити атестаційну комісію II рівня на 2019/2020 навчальний рік у 
відділі освіти Первомайської райдержадміністрації для атестації керівних та 
педагогічних працівників району в кількості 11 осіб.

2. Затвердити персональний склад районної атестаційної комісії 
(додаток 1).

3. Керівникам закладів освіти району створити атестаційні комісії І рівня 
для атестації педагогічних працівників відповідно до вимог Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників (до 20 вересня 2019 року), 
видати відповідні накази, оформити атестаційні куточки.

4. Засідання атестаційної комісії II рівня провести в такі терміни: перше 
засідання -  18 жовтня 2019 року, друге засідання (підсумкове) -  08 квітня 
2020 року.

5. Контроль за ̂ й№ іання^|щ ого наказу залишаю за собою.

Начальник віддШ^ЦснЬщ і  Д ( ^  Галина ДАВИДОВА
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Додаток 1

СКЛАД
районної атестаційної комісії на 2019/2020 навчальний рік

Голова комісії:

ДАВИДОВА 
Г алина Петрівна

БІРЮКОВА 
Ольга Василівна

КОВАЛЬ 
Ірина Г ригорівна

ВОРОНІНА 
Людмила Петрівна

ВОЛКОВА 
Наталія Петрівна

ЖИГАЛЮК 
Наталія Іванівна

КРАВЦОВА 
Надія Миколаївна

СОЛОНАР 
Надія Степанівна

ПОНОМАРЕНКО 
Валентина Олександрівна

РУДА
Тетяна Василівна

СЛОН 
Людмила Петрів

- начальник відділу освіти 
райдержадміністрації

Заступник голови комісії:

- завідувач РМК 

Секретар комісії

- головний спеціаліст відділу освіти 
райдержадміністрації

Члени комісії:

- голова райради профспілки працівників освіти

Начальник в ід д іл ^ с і  ̂ ^

- методист РМК

- директор Підгоронянської ЗОНІ І-Ш ступенів

- учитель-методист Кінецьпільської ЗОШІ-ІІІ 
ступенів

- директор Чаусівського НВК № 1

- директор Первомайського районного центру 
дитячої творчості

- заступник директора з навчально-виховної 
роботи Софіївської ЗОШ І-Ш ступенів

иректор Станіславчицької ЗОШ І-ІІ ступенів

Галина ДАВИДОВА


