
КУП ЯН СЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВН А АДМ1Н1СТРАЦ1Я  
XAPK IBCbK O I ОБЛАСТ1 

В1ДД1Л ОСВ1ТИ

Н А К А З  

м. К уп'янськ

« Л  /  » f  2016 року
/ 77/

Про проведения атестацшноУ 
експертизи осв1тньо1 д1яльност1 
Кисл1всько1 загальноосвггньоУ 
школи I-III ступеш в К уп’янсько '1 
районноУ ради ХарювськоТ област1

Вщповщно до закошв Украши «Про освггу», «Про загальну середню 
осв1ту», Порядку державно!' атестацп дошкшьних, загальноосвшпх, 
позашкшьних навчальних заклад1в, затвердженого наказом Мшютерства освгги 
i науки Укра'ши вщ 30.01.2015 № 67, зареестрованого у MimcTepcTBi юстицп 
Украши 14.02.2015 за № 173/26618, на виконання наказу вщдшу освгги 
Куп’янсько!' районно!' державно!' адмшктрацп вщ 23.03.2015 № 122 «Про 
затвердження Плану державно!' атестацп навчальних заклад1в Куп’янського 
району на 2016-2025 роки», керуючись статтею 6 Закону Украши «Про мюцев1 
державш адмшктрацп», з метою контролю за д1яльшстю навчальних заклад1в 
Куп’янського району,

НАКАЗУЮ:

1. Провести атестащйну експертизу Кисл1всько1 загальноосв1тньо1 школи I-III 
ступешв Куп’янсько!' районно!' ради Харювсько!' област1 (дал1 -  навчального 
закладу).

3 23.01.2017 по 10.02.2017
2.3атвердити склад експертно!' K O M i c i i  для проведения атестацшно!' експертизи 
навчального закладу. (Додаток )
3. Експертнш K OM icii' (Балабай B.I.):
1) Пщготувати та подати на затвердження начальнику вщдшу освпп 
Куп’янсько!' районно!' державно!' адмшктрацп робочу програму атестацшно!' 
експертизи навчального закладу.

До 23.12.2016



2) Здшснити атестацшну експертизу навчального закладу, узагальнити 
матер1али для складання аргументованого висновку атестацшно!' експертизи.

3 23.01.2017 по 10.02.2017
3) Подати аргументований висновок щодо результатов атестацшно!' експертизи, 
вмотивован1 конкретш рекомендаци до вщдшу осв1ти Куп’янськоТ районно!' 
державноУ адмшютраци та до навчального закладу.

10.02.2017
4. Директору Кисл1вськоГ загальноосв!тньо!' школи I-III ступешв Куп’янсько!' 
районно!' ради ХарювськоТ облает (Скриншкову А.О.) забезпечити належш 
у м о в и  для роботи експертно! K O M icii' пщ час проведения атестацшно!' 
експертизи закладу.

3 23.01.2017 по 10.02.2017
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник вщдшу осв1ти 
Куп'янсько! районно!' державно!' адмшютр.ацп

r f  *  t  I h I

Надюлано: BO -  2; 3H3 -  1

^.Ж А ДА Н О ВСЬКА

2



о3

Додаток
до наказу вщдшу освгги 
Куп’янсько!' районно!- державно! 
адмшютрацп 
21.12.2016 №307

Склад експертноУ KOMicii 

для проведения атестацшноУ експертизи Кисл1вськоУ загальиоосвпгньоУ 
школи I-III ступеш в К уп’янсько! районноУ ради ХарювськоУ област1

Г олова експертноУ KOMicii':

Балабай Валентина 1вашвна заступник начальника вщдшу освпги Куп’янсько! районно! 
державно! адмшктрацп

Члени експертноУ KOMicii':

JliTBiHOBa 1рина В1ктор1вна завщувач 1нформашйно-методичним центром вщдшу 
осв1ти Куп’янсько!' районно!' державно! адмшютрацп

Роженцова Людмила 
Олексивна

методист 1нформацшно-методичного центру вщдшу осв1ти 
Куп’янсько!' районно! державно!' адмшютрацп

Комаровська Олена 
BiKTopiBHa

головний бухгалтер вщдшу ocBira Куп'янсько!' районно! 
державно! адмшютрацп

Ншолаенко Ольга 1вашвна начальник групи з господарчого обслуговування установ 
осв!ти вщдшу освпл Куп’янсько! районно! державно! 
адмшютрацп

Лозовська 1рина Миколапша методист 1нформацшно-методичного центру вщдшу осв1ти 
Куп’янсько! районно! державно! адмшютрацп

Якубинська Оксана 
Бориавна

методист 1нформацшно-методичного центру вщдшу осв1ти 
Куп’янсько! районно! державно! адмшютрацп

Пелих Оксана Миколажна методист 1нформацшио-методичного центру вщдшу осв1ти 
Куп’янсько! районно! державно! адмшютрацп

Фоменко Алла Миколашна методист 1нформацшно-методичного центру вщдшу освгги 
Куп’янсько! районно! державно! адмшютрацп

Кругова Св1тлана Юрп'вна шженер з охорони пращ вщдшу осв1ти Куп’янсько! 
районно! державно! адмшютрацп

Рудень Дмитро 1ванович Г олова Кисл1всько! сшьсько! ради (за згодою)
Шетшов Серий 
Михайлович

Г олова Ради школи (за згодою)

Курилова Наталя 
Анатолпвна

Депутат Кисл1всько! сшьсько! ради, член Ради школи (за 
згодою)

Шаповалов Олексш 
Олександрович

директор Кшдраппвсько! загальноосв1тньо! школи I-III 
ступешв Куп’янсько! районно! ради Харшвсько! облает^ 
член обласно! Ради директор1в (за згодою)

Соболь Андрш Леонщович Фах1вець вщдшу державного нагляду за дотриманням 
саштарного законодавства Укра'ши Управлшня 
Держпродспоживслужби в Куп’янському район! (за 
згодою).

Балабай, 5-50-76


