УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Комунальний вищий навчальний заклад "Корсунь-Шевченківський
педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради"
НАКАЗ

17.09.2018

№ 449

Про створення атестаційної комісії
у Комунальному вищому навчальному закладі
«Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж
ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради»
та затвердження її складу
Відповідно до Закону України «Про освіту», пункту 2.6. Типового
положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550 (із змінами,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 20.12.2011, №1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і
науки України від 08.08.2013, №1135), для атестації у 2018-2019 навчальному
році, з метою визначення відповідності педагогічних працівників займаній
посаді, встановлення рівня кваліфікаційної категорії та відповідного посадового
окладу
НАКАЗУЮ:
1.Створити атестаційну комісію для атестації педагогічних працівників в
кількості 11 осіб.
2. Затвердити персональний склад атестаційної комісії:
Голова атестаційної комісії –
Семененко
Людмила
Миколаївна,
в.о.директора коледжу;
Заступник голови атестаційної – Рибченко Світлана Миколаївна,
комісії
заступник директора з навчальної роботи;
Секретар атестаційної комісії –
Якименко Галина Миколаївна, завідуюча
навчально-методичним кабінетом;
Члени комісії:
Тарасенко Людмила Леонідівна – заступник директора з виховної роботи,
член профспілкового комітету;
Семоненко Наталія Олексіївна – завідуюча виробничою практикою;

Репетій Петро Прокопович –

завідуючий відділенням підготовки
вчителів
технологічної
освіти,
викладач-методист;
Березівська Тетяна Сергіївна –
голова циклової методичної комісії
викладачів
психолого-педагогічних
дисциплін, викладач-методист;
Савченко Марина Валентинівна –
методист
коледжу,
викладач
психолого-педагогічних дисциплін;
Омелянчук Лариса Іванівна –
голова предметної методичної комісії
викладачів
іноземної
мови
та
зарубіжної
літератури,
викладачметодист;
Веселовська Олена Віталіївна –
голова циклової методичної комісії
викладачів технологічних дисциплін;
Сизоненко Олександр Володимирович – голова первинної профспілкової
організації.
3. Заступнику директора з навчальної роботи ознайомити педагогічних
працівників коледжу з Типовим положенням про атестацію педагогічних
працівників України (до кінця вересня 2018 року).
4. Атестаційній комісії:
4.1. До 10.10.2018 прийняти від педагогічних працівників коледжу заяви
щодо проходження позачергової атестації, заяви про перенесення строку
атестації та відмову від чергової атестації.
4.2. До 10.10.2018 ознайомити педагогічних працівників коледжу під
підпис з даним наказом і списком педагогічних працівників, які підлягають
черговій атестації.
4.3. До 20.10.2017 розглянути подані заяви, затвердити списки
педагогічних працівників, що атестуються, скласти графік роботи атестаційної
комісії і подати його на затвердження голові атестаційної комісії.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора коледжу

Л.М.Семененко

