
 
КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ 
 
06.03.2017                                          Кобеляки                                           №62 
 
Про проведення атестації  
Білицької загальноосвітньої  
школи І-ІІ ступенів №2  
Кобеляцької районної ради 
Полтавської області 
 
 На виконання статті 40 пункту 3 Закону України „Про загальну середню 
освіту” пункту 4 Типового положення про структурний підрозділ місцевої 
державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 вересня 2012 року №887, Порядку державної атестації 
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 
№67, на виконання Графіка проведення атестаційної експертизи, затвердженого 
наказом відділу освіти райдержадміністрації від 08 січня 2014 №4 “Про 
внесення змін до наказу відділу освіти від 14 лютого 2011 №271а “Про 
затвердження графіка проведення державної атестаційної експертизи 
загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів району” 
 
Н А К А З У Ю: 
  

1. Провести  в термін з 18 по 25 квітня 2017 року атестаційну експертизу 
Білицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 Кобеляцької районної ради 
Полтавської області. 
  

2. Утворити для проведення атестаційної експертизи Білицької 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 експертну комісію в складі:  
Голова комісії –   Коваль Наталія Мефодіївна, начальник відділу освіти                                                                                                                                                                   
райдержадміністрації.                                       
 
Члени комісії:  
Масич Наталія Іванівна, головний спеціаліст відділу освіти 
райдержадміністрації;                                                  
Бибіна Інна Леонідівна, методист райметодкабінету, учитель історії; 
Тупиця Наталія Михайлівна, голова ради школи; 
Пархоменко Галина Юріївна, голова батьківського комітету школи;  
Зінченко Ірина Михайлівна, методист райметодкабінету, учитель біології;  
Каракуця Галина Іванівна, методист райметодкабінету, учитель української 
мови і літератури; 
Жорняк Ігор Олександрович, методист райметодкабінету, учитель історії; 



Колкова Світлана Андріївна,  методист райметодкабінету, учитель початкових 
класів; 
Левченко Світлана Григорівна, методист райметодкабінету, учитель 
української мови і літератури; 
Мужайло Алла Никифорівна, завідувач райметодкабінету, учитель фізики із 
додатковою спеціальністю математика;  
Мирошниченко Юлія Федорівна, методист райметодкабінету, учитель 
початкових класів. Практичний психолог у закладах освіти; 
Супрун Сергій Володимирович, інженер з охорони праці групи по 
централізованому господарському обслуговуванню, учитель трудового 
навчання, креслення та безпеки життєдіяльності; 
Хома Любов Василівна, методист райметодкабінету, учитель математики і 
фізики.  

 
4. Головному спеціалісту відділу освіти Масич Наталії Іванівні: 

 1) підготувати та подати на затвердження робочу програму атестаційної 
експертизи навчального закладу до 17 березня 2017 року; 
 2) довести робочу програму атестаційної експертизи до відома керівника 
навчального закладу та забезпечити виконання; 
 3) організувати роботу атестаційної комісії безпосередньо у навчальному 
закладі не більше ніж 5 робочих днів; 
 4) організувати протягом 20-ти днів після закінчення роботи експертної 
комісії узагальнення матеріалів і складання акту атестаційної експертизи 
навчального закладу; 

5) забезпечити подання висновку атестаційної експертизи керівникові 
навчального закладу. 

 
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
Начальник відділу освіти                                  Н.М.КОВАЛЬ 
райдержадміністрації 
 
З наказом ознайомлені:                                                     І.Л.Бибіна 
                                                                                             І.О.Жорняк 
                                                                                             І.М.Зінченко                                                                                         
                                                                                             Г.І.Каракуця  
                                                                                             С.А.Колкова 
                                                                                             С.Г.Левченко 
                                                                                             Ю.Ф.Мирошниченко  
                                                                                             А.Н. Мужайло                                                                                                                                                           
                                                                                             С.В.Супрун 
                                                                                             Л.В.Хома           
           Т.О.Митько 
                                                                                             І.Б.Данько 



Наказ підготовлено: 
 
Головний спеціаліст відділу освіти                                 Н.І.Масич 
райдержадміністрації 
 
Погоджено: 
 
Юрисконсульт відділу освіти                                           І.А.Вовк 
райдержадміністрації 
 
 Наказ від 06.03.2017 №62 “Про проведення атестації Білицької 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 Кобеляцької районної ради 
Полтавської області” передано директору школи 07.03.2017 р. 
 
 


