
 
УКРАЇНА 

Департамент освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації  
Комунальний заклад 

Чернівецький обласний центр естетичного виховання  

“Юність Буковини” 
  

 

Н А К А З 
  

31.03.2021 р.                                                                    №44-ос 
 

 

Про підсумки проведення  

атестації педагогічних  

працівників в 2020/2021 н.р.  

 

 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників»,  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 20.12.2011р. № 1473 «Про затвердження Змін до Зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 10.01.2012р. №14/20327 Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників» у КЗ «Чернівецький обласний 

центр естетичного виховання «Юність Буковини» 30 березня 2021р. 

відбулася  атестація педагогічних працівників.  

Претенденти на присвоєння кваліфікаційної категорії та встановлення 

тарифних розрядів представляли матеріали про свою роботу, свої 

напрацювання та досягнення за атестаційний період. Членами комісії було 

проведено голосування за присвоєння кваліфікаційних категорій та 

встановлення тарифних розрядів відповідно до вимог Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників. 

 

Виходячи з вищезазначеного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати атестованою  і такою, що відповідає займаній  посаді та 

присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» методисту 

хореографічного жанру Калинюк М.І. 

 

     



2. Визнати атестованими і такими, що відповідають займаним посадам 

з призначенням тарифного розряду керівникам гуртків: 

2.1. Ковальська І.В. – тарифний розряд – 12. 

2.2. Калинюк М.І. – тарифний розряд – 12. 

2.3. Олійник Я.М. – тарифний розряд – 11. 

2.4. Поляк М.П. – тарифний розряд – 12. 

2.5. Русецька К.І. – тарифний розряд – 11. 

 

3. Заступнику директора з навчальної роботи Дутчак І.І.  видати 

педагогічним працівникам, які атестувалися в   2020/2021 н.р.  атестаційні 

листи під розпис. 

 

4. Бухгалтерії Центру з 30 березня 2021 року внести  відповідні зміни 

до штатного розпису та тарифікаційного списку,  зробити відповідні 

розрахунки по заробітній платі.  

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

В.о. директора                                                                       Лада КАСЬЯНЧУК  

 

З наказом ознайомлені: 

 

Дутчак І.І.___________ 

Василинченко В.В.____ 

Ковальська І.В.______  

Калинюк М.І. _______ 

Олійник Я.М. _______ 

Поляк М.П. _________ 

Русецька К.І._________ 
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