
ЧОРНОМОРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №6 

ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

НАКАЗ 

  21 жовтня 2022р         № 116 

Про проведення атестації 

педагогічних працівників 

ліцею у 2022-2023н.р.  

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 № 930, Листа МОНУ №1/9-617 від 

10.09.13 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників», вимог Концепції Нової української школи, схваленої 

Розпорядженням КМУ №988-р від 14.12.2016, Закону України «Про освіту» (2017) 

та Професійного стандарту вчителя, затвердженого наказом мінекономіки України 

від 23.12.2020 № 2736, Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800 “Про порядок 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів”, з метою стимулювання 

цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності 

педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої 

ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності 

навчально-виховного процесу 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести атестацію педагогічних працівників ліцею у 2022-2023 навчальному 

році відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України із змінами. 

2. Затвердити план заходів з організації атестації та графік її проходження 

педагогічними працівниками ліцею (Додаток 1, Додаток 2). 

3. Провести чергову атестацію наступних педагогічних працівників ліцею 

протягом 2022-2023 навчального року: 

1. Бардай Г.В- вчителя української мови та літератури, 

2. Ібрагімової І.О. – вчителя біології, 

3. Веремейчук О.А- вчителя української мови та літератури, 

4. Мазанюк Л.П.- вчителя української мови та літератури, 

5. Бондаренко Л.В. – вчителя географії, 

6. Донець Л.М- вчителя математики, 

7. Лиховид К.С- вчителя математики, 

8. Панчева Г.В- вчителя образотворчого мистецтва, 

9. Яненко С.О. - вчителя фізичної культури, 

10. Кода О.В– вчителя початкових класів. 

11.  Кравченко І.П-вчителя -логопеда. 



4.  Атестаційній комісії ліцею : 

̶ скласти графіки відкритих уроків, заходів; 

̶ провести співбесіди з вчителями; 

̶ здійснити вивчення системи роботи, при необхідності - узагальнити; 

̶ підготувати атестаційні листи ; 

̶ заслухати творчі звіти. 

6. Заступнику директора ліцею з навчально - виховної роботи Лиховид К.С. 

6.1. Забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою 

запобігання формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників. 

6.2. Забезпечити своєчасну підготовку необхідних документів щодо атестації 

педагогічних працівників. 

6.3. Надати необхідну консультацію вчителям, які підлягають атестації. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В.о.директора ліцею       Тетяна КОЛОДИНСЬКА 

 

З наказом ознайомлені 

_____Г.В.Бардай     ________ І.О.Ібрагімова   _______О.А.Веремейчук            _____ Л,П.Мазанюк        

_____Л.В.Бондаренко    ______Л.М.Донець        ______ К.С.Лиховид                 _____Г.В.Панчева          ______ 
С.О.Яненко          ______О.В.Кода              ______І.П.Кравченко 

 

 

 

  


