
 

 

 

 

 

                                                                               УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧУДЕЛЬСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 

ШКОЛА № 1 І – ІІ СТУПЕНІВ» 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 
 

Від 29.03.2021   с.Чудель    №__ 

Про атестацію 

педагогічних працівників школи 

 

Відповідно до Типовим положенням про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України  від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 14.12.2010 за № 1255/18550, зі змінами та доповненнями, на 

підставі  рішення атестаційної комісії  школи від 26.03.2018 року 

(протокол №2) , 

НАКАЗУЮ 

1. Визнати такими, що відповідають займаній посаді та за рішенням 

атестаційної комісії від 29.03.2021 р. клопотати перед обласною 

атестаційною комісією ІІ рівня про подовження на п’ять років  строку дії 

раніше присвоєної кваліфікаційної категорії  «Спеціаліст вищої категорії»: 

- Бережній Марії Антонівні, вихователю; 

- Вознюк Вірі Олексіївні, вихователю; 

- Овдєєвій Вірі Борисівні, вихователю; 

- Павлюк Тетяні Миколаївні, вихователю. 

2. Визнати такими, що відповідають займаній посаді та за рішенням 

атестаційної комісії від 29.03.2021 р. клопотати перед обласною 

атестаційною комісією ІІ рівня про подовження на п’ять років  строку дії 

раніше присвоєної кваліфікаційної категорії  «Спеціаліст вищої категорії» та 

присвоєння педагогічного звання «Старший вчитель»: 

-  Кіріну Віталію Володимировичу, вчителю біології; 

-  Кравчук Валентині Григорівні, вчителю математики; 

- Павлюк Тетяні Миколаївні, вчителю української мови та літератури. 

 

 

  



3. Визнати такими, що відповідають займаній посаді та за рішенням 

атестаційної комісії від 29.03.2021 р. клопотати перед обласною 

атестаційною комісією ІІ рівня про присвоєння  кваліфікаційної категорії  

«Спеціаліст вищої категорії»: 

- Кіріну Віталію Володимировичу, вихователю; 

- Коляді Валентині Яківні, вчителю іноземної (англійської ) мови; 

- Костюкевич Вікторії Василівні, вихователю; 

- Орешко Світдані Григорівні, вчителю початкових класів; 

- Орешко Світлані Григорівні, вихователю. 

4. Затвердити рішення атестаційної комісії школи від 29.03.2021  про те, що 

відповідають посаді, яку займають та атестовані такі працівники: 

4.1. Візір Любов Андріївна, вчитель української мови та літератури; 

4.2. Зеленцова Надія Тихонівна, вчитель розвитку мовлення; 

4.3. Лавренчук Наталія Миколаївна, вихователь, підтвердити раніше 

присвоєний 9 кваліфікаційний розряд; 

4.4. Штик Валентина Василівна, вихователь, присвоїти 

кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії»; 

4.5. Оленіч Наталія Володимирівна, вихователь, присвоїти 

кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»; 

4.6. Крат Олена Валентинівна, вихователь, підтвердити раніше 

присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії»; 

4.7. Яковець Юлія Едуардівна, соціальний педагог, присвоїти 

кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»; 

4.8. Яковець Юлія Едуардівна, вихователь, присвоїти кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст ІІ категорії». 

5. Головному бухгалтеру здійснювати оплату праці атестованим 

педагогічним працівникам відповідно до  присвоєних кваліфікаційних 

категорій з 01.03.2021 р. 

6. Заступнику голови атестаційної комісії  Фесяновій Наталії Михайлівні 

довести до відома педагогічних працівників, що атестувались в 2020-2021 

н.р., рішення атестаційної комісії . 

Директор школи:        Н.Мельник 

 

З наказом ознайомлені:                                                                    Дяченко С.М. 

Фесянова Н.М. 

 

 


