
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Тернопільської міської ради Тернопільської області 
 

вул. Грушевського, 3, м. Тернопіль, 46001, тел. 52-68-50, 52-38-92,  

e-mail: centrschool3@ukr.net  Код ЄДРПОУ 14040173 

 

НАКАЗ 
 

18 жовтня 2017          № 199 

 

Про проведення атестації  

педагогічних працівників  

у 2017-2018 н.р. 

 

Відповідно до ст. 54 Закону України "Про освіту”, ст. 27 Закону України 

"Про загальну середню освіту", вимог Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді і спорту України № 930 від 06.10.2010 із змінами внесеними 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 

20.12.2011 і Міністерства освіти і науки №1135 від 08.08.2013, з метою 

підвищення рівня професійної діяльності, удосконалення професійної 

майстерності, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання 

учнів, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-

виховного процесу, визначення фактичного рівня професійної діяльності 

педагогічних працівників на основі всебічного аналізу і оцінки педагогічної 

роботи, згідно з перспективним планом атестації педагогічних працівників у 

2017-2018 н.р. та на підставі рішення атестаційної комісії (протокол № 1 від 

18.10.2017 року)  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести атестацію педагогічних працівників школи у 2017-2018 н.р. 

відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України із змінами. 

2. Затвердити на засіданні атестаційної комісії:  

2.1. список педагогічних працівників, які атестуються у 2017-2018 н.р. 

(додаток 1); 

2.2. графік роботи атестаційної комісії (додаток 2); 
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2.3. план роботи атестаційної комісії (Додаток 3); 

2.4. відповідальних членів комісії за вивчення системи роботи 

вчителів, які атестуються, з метою якісної підготовки матеріалів та 

об’єктивної оцінки роботи вчителів, що атестуються (Додаток 4); 

2.5. графік вивчення системи роботи педагогічних працівників            

(Додаток 5). 

3. Заступникам директора школи Шендеровській Л.В., Пільгун С.В.,              

Розум Н.О., Танцовній О.І.: 

3.1. організувати систему заходів, спрямованих на всебічне 

комплексне оцінювання педагогічної діяльності вчителів, за якою 

визначається відповідність педагогічного працівника займаній 

посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна 

категорія, педагогічне звання; 

3.2. подати до атестаційної комісії характеристику діяльності 

педагогічних працівників у міжатестаційний період до 01.03.2018 

року. 

4. Членам атестаційної комісії завершити підготовку атестаційних 

матеріалів та оформлення атестаційних листів до 15.03.2018 року. 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Пільгун С.В.: 

5.1. забезпечити проходження планової курсової підготовки вчителів, 

що атестуються; 

5.2. забезпечити своєчасну підготовку документів на присвоєння  

педагогічного звання "учитель-методист", "керівник гуртка-

методист"; 

5.3. завершити до 20.10.2017 року організаційну роботу по створенню 

необхідних умов для атестації педагогічних працівників; 

5.4. подати до 21.10.2017 року в управління освіти і науки 

Тернопільської міської ради графік відкритих уроків та 

виховних заходів вчителів, які атестуються у 2017-2018 н.р.; 

5.5.  узагальнити результати вивчення професійної діяльності, 

підвищення фахової компетентності та загальної культури 



педагогічних працівників, дотримуючись основних принципів 

атестації; 

5.6.   провести до 01.04.2018 року атестацію педагогічних працівників; 

5.7.  подати до 25.04.2018 року в управління освіти і науки 

Тернопільської міської ради аналітичний звіт про результати 

атестації педагогічних працівників у поточному навчальному 

році. 

6.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи   (підпис)    Н.Д.Будій 

 


