ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
26 вересня 2012 року

№ 519 к

Про проведення атестації
педагогічних працівників м. Києва
у 2012 – 2013 навчальному році
На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010
№ 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних
працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010
за №1255/18550 та від 09.03.2011 № 216 «Про делегування повноважень
щодо атестації педагогічних працівників», наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473 «Про затвердження
Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.01.2012 за
№14/20327, відповідно до Положення про психологічну службу системи
освіти України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
23.07.2009 за №887/16703, з метою запобігання формалізму, забезпечення
повноти і об’єктивності в оцінюванні роботи педагогічних працівників
професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,
методистів
районних
науково-методичних
центрів,
працівників
психологічної служби та педагогічних працівників навчальних закладів,
підпорядкованих Головному управлінню освіти і науки,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Атестаційну комісію 3-го рівня при Головному управлінні освіти і
науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (додаток 1).
1.2. Атестаційну комісію 2-го рівня для атестації педагогічних
працівників професійно-технічних навчальних закладів (додаток 2).
1.3. Експертну групу атестаційної комісії 3-го рівня для вивчення досвіду
роботи методистів районних науково-методичних центрів управлінь освіти
районних в місті Києві державних адміністрацій, які відповідають за
психологічну службу системи освіти, та об’єктивної оцінки діяльності
працівників психологічної служби, що претендують на встановлення

(підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та
присвоєння педагогічного звання (додаток 3).
2. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій, керівникам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
та навчальних закладів, підпорядкованих Головному управлінню освіти і
науки:
2.1. Забезпечити належний контроль за проведенням атестації
педагогічних працівників.
2.2. Провести атестацію педагогічних працівників, які мають освітньокваліфікаційні рівні «бакалавра», «спеціаліста» або «магістра» та стаж
педагогічної роботи два роки, незалежно від часу отримання документу про
базову вищу або повну вищу освіту.
2.3. Подати до науково-методичного центру практичної психології
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка документи щодо атестації методистів районних науковометодичних центрів, що відповідають за психологічну службу системи освіти
та працівників психологічної служби згідно з переліком (додатки 4-10).
2.4. У разі відсутності працівників психологічної служби, які будуть
атестуватись у 2012-2013 н.р., повідомити про це науково-методичний центр
практичної психології Інституту
післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка офіційним листом.
2.5. Забезпечити своєчасну підготовку необхідних документів на
встановлення (підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої
категорії» та присвоєння педагогічних звань.
3. Атестаційним комісіям при навчальних закладах, підпорядкованих
Головному управлінню освіти і науки, управліннях освіти районних в місті
Києві державних адміністрацій, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів
акредитації подати до Головного управління освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
3.1. До 20.11.2012 року копії наказів «Про проведення атестації
педагогічних працівників у 2012-2013 навчальному році».
3.2. До 20.03.2013 року документи про встановлення і підтвердження
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння
педагогічних звань педагогічним працівникам, які атестуються у 2012-2013
навчальному році.
4. Експертній групі атестаційної комісії 3-го рівня при Головному
управлінні освіти і науки (Войцехівський М.Ф.) подати до 20.03.2013 року
до атестаційної комісії 3-го рівня документи щодо атестації методистів
районних науково-методичних центрів, що відповідають за психологічну
службу системи освіти та працівників психологічної служби.
5. Провести атестацію методистів районних науково-методичних
центрів, що відповідають за психологічну службу системи освіти, які
атестуються як «спеціаліст вищої категорії».
6. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій подати до відділу правового забезпечення Головного
управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) матеріали щодо морального

заохочення педагогічних працівників за результатами атестації до 15.05 2013
року.
7. Відділу матеріально-технічного та інформаційно–комп’ютерного
забезпечення Головного управління освіти і науки (Баглай Ю.Г.) розмістити
цей наказ на сайті Головного управління освіти і науки.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник

О. Добровольська

