ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
“ 31 ” грудня 2010 р.

м. Одеса

№ 663 - ОД

Про організацію виконання
наказу Міністерства освіти і
науки України від 06.10.2010р. №930
«Про затвердження Типового положення
про атестацію педагогічних працівників»
На виконання п.2 наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. №930 «Про
затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р. за №1255/18550
НАКАЗУЮ:
1. Першому заступнику начальника управління (Лазарєва Т.О.), начальнику відділу
організаційно – кадрової роботи, ліцензування та атестації управління (Шавга С.В.):
1.1. До 14.01.2011року підготувати проект наказу про внесення змін та доповнень до
наказу управління від 17.09.2010р. № 225-к „Про створення обласної атестаційної комісії”
з урахуванням Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
1.2. Підготувати матеріали та внести до порядку денного чергової планової наради з
керівниками органів управління освіти питання про запровадження у практику роботи
Типового положення.
1.3. Забезпечити оперативне консультування педагогічних працівників з питань атестації
на сайті управління освіти і науки (www.odesa-osvita.ho.ua)
1.4. До 21.01.2011 року поінформувати управління облдержадміністрації, що мають у
своєму підпорядкуванні заклади і установи освіти про введення в дію нового Типового
положення.
2. Начальникам відділів управління освіти і науки облдержадміністрації, керівнику
управління освіти та науки Одеської міської ради, керівникам відділів освіти районних
державних адміністрацій, міських рад, директорам ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та
державних навчальних закладів:
2.1. Організувати протягом січня-лютого поточного року вивчення Типового положення
про атестацію педагогічних працівників співробітниками управління освіти і науки
облдержадміністрації, працівниками районних органів управління освітою, міських
методичних служб, керівниками закладів освіти та педагогічними працівниками і
організувати відповідну роботу у педагогічних колективах навчальних закладів,
безпосередньо підпорядкованих управлінню освіти і науки облдержадміністрації.
2.2. Забезпечити контроль за дотриманням норм Типового положення в навчальних
закладах, установах та органах управління освітою за функціональною належністю.

2.3. При підведенні підсумків атестації педагогічних працівників у 2010-2011 навчальному
році врахувати критерії оцінювання рівня кваліфікації педагогічних працівників для
встановлення їх відповідності займаній посаді та присвоєння кваліфікаційних категорій і
педагогічних звань у відповідності до вимог Типового положення, забезпечити
визначений порядок, строки прийняття рішень, розгляду апеляцій.
3. Одеському обласному інституту удосконалення вчителів (Кавалеров В.А.):
3.1. Внести відповідні зміни до змісту модуля «Атестація педагогічних працівників»
навчальних програм курсів підвищення кваліфікації всіх категорій педагогічних
працівників, пов’язані з нормами, що містяться у Типовому положенні, зокрема, щодо
критеріїв оцінювання рівня кваліфікації педагогічних працівників, порядку та строків
проведення атестації.
3.2. До 01.02.2011 року підготувати методичні рекомендації щодо запровадження у
практику роботи закладів і установ освіти області нового Типового положення.
3.3. До 10.02.2011 року провести нараду щодо впровадження норм Типового положення з
методистами районних, міських методичних кабінетів, відповідальних за організацію та
проведення атестації педагогічних працівників.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника
управління Лазарєву Т.О.
Начальник управління

А.Л. Ткачук

Візи:
Перший заступник начальника управління

Т.О. Лазарєва

Начальник відділу дошкільної,
загальної середньої, позашкільної
освіти та соціального захисту дітей

Г.І. Червоняк

Начальник відділу організаційно-кадрової
роботи, ліцензування та атестації

С.В.Шавга

Начальник відділ вищої та професійної
освіти, науки, міжнародних відносин та
інтелектуальної власності
Директор ООІУВ

Ю.О.Журавльова
В.А. Кавалеров

