
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ 1 ТУРИЗМУЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МУЗИЧНА ШКОЛА м. ЛИМАН

НАКАЗ Мт 37-од

від 10 вересня 2018 року
Про проведення атестації
педагогічних працівників
музичної школи м. Лиман
у 2018-2019 н.р.

З метою активізації творчої, професійної діяльності, стимулювання
безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення
відповідальності за результати навчання і виховання, у відповідності до

Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та

навчально-методичних установ сфери культури, затвердженого наказом

Міністерства культури УкраїниМ 75 від 31.10.11 р.,

НАКАЗУЮ :

1. До 10 вересня 2018 року створити атестаційну комісію та затвердити

головуючого атестаційної комісії директора музичної школи м. Лиман

Лучанінову Г.М. та членів комісії у такому складі:

Галушко Г.А. заст. директора з навчально-виховної
частини

Мохнатова І.Г. зав. народним відділом

Андаран Н.Б. зав. фортепіанним відділом
Бахіна Н.В. зав. вокально-хоровим класом
Роменська Н.В. начальник відділу культури і туризму

Лиманської міської ради
Зінов”єва Л.М. викладач, голова ПК



'!чз'т

[0 Черговій атестації у 2018-2019 н.р. підлягають:
- ГолубоцькаМ.В.
- Корчака Е.В.
- Шкуратова А.В.

3. Педагогічним працівникам. зазначеним в цьому наказі, та які

відповідають умовам присвоєння тарифних розрядів, кваліфікаційних
категорій до 10 жовтня 2018 року подати на електронну адресу
атестаційній комісії закладу заяви про проходження атестації та

атестаційні документи за формою згідно з додатком 2 Положення про

атестацію.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор музичної школи % Г.М.Лучанінова



ПРОТОКОЛМ 1

засідання атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників
Музичної школи м. Лиман

(найменування закладу (установи) освіти, органу управління сфери культури)

"11" вересня 2018 року
Присутні: Лучанінова Г. М.

Роменська Н. В.
Галушко Г. А.
Бахіна Н. В.
Андаран Н. В.
Мохнатова І. Г.
Зінов”єва Л. М.

порядок ДЕННИЙ:
1. Обрання заступника голови та секретаря атестаційної комісії.
2. Схвалення графіка проведення засідань атестаційної комісії з атестації
педагогічних працівників у 2018 році.
3. Визначення офіційної адреси електронної пошти для надсилання документів у

електронній формі (для атестаційних комісій закладів, у яких

атестуються педагогічні працівники інших закладів відповідно до пункту 4 розділу
ІІІ Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти
сфери культури, затвердженого наказомМіністерства культури України від 12 липня
2018 М 628, а також для атестаційних комісій при органах управління та при
Міністерстві культури України).

СЛУХАЛИ: про кандидатури для обрання заступника голови та секретаря
атестаційної комісії.

ВИРІШИШ/І: обрати заступником голови атестаційної комісії
Галушко Г. А.;
обрати секретарем атестаційної комісії
Бахіну Н. В.

СЛУХАЛИ: про графік проведення засідань атестаційної комісії з атестації
педагогічних працівників.

ВИРІШИШ/І: схвалити графік проведення засідань атестаційної комісії з атестації



педагогічних працівників у 2018 році.
Г а ік о ається.

СЛУХАЛИ: про визначення офіційної адреси електронної пошти для надсилання
документів у електронній формі.

ВИРІШИШ/І: визначити офіційну адресу електронної пошти для надсилання
документів у електронній формі
Ьауапагезцфиіалеї

Голова атестаційної комісії .Жухал (деда; :;дай/,[ 'дпис) 7 (п ізвище, ініціали)
Секретар і ) і?! ;, акт/44. а; %? в'?

(підпис) (прізвище, ініціали)


