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В1ДД1Л ОСВ1ТИ
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« _____ 2017 року № / 5

Про результати державно! атестацп 
Ки сл i вс ь ко1 за га л ь н оосв ггн ьо V 

школи I-III ступешв К уп’янськоУ 
район h o i  ради ХарювськоУ области

Вщ повщ но до закош в УкраТни «Про ocBiTy», «Про загальну середню 
осв1ту», Положения про загальноосвггшй навчальний заклад, затвердженого 
постановою Кабш ету M im cT piB  Укра'Тни вщ 27.08.2010 № 778 ( i3 змшами, 
внесеними зпдн о  з постановами Кабш ету M iH icTpiB Украши вщ
22.01.2014 № 28, вщ 27.09.2016 № 671), Порядку державно! атестацп 
дошкшьних, загальноосв1тш х, позашкшьних навчальних заклад1в. 
затвердженого наказом М шютерства o c b i t h  i науки УкраТни вщ
30.01.2015 № 67, зареестрованого у M iHicTepcTBi юстици УкраТни 14.08.2015 за 
№ 173/26618, на виконання наказ1В вщдшу осв1ти К уп’янськоТ районно! 
державно!' адмш ю трацп вщ 21.03.2015 № 122 «Про затвердження Плану 
державно!' атестацп навчальних заклад1в К уп’янського району на 2016-2025 
роки», вщ 21.12.2016 №  307 «Про проведения атестацш но! експертизи 
ocBiTHbo! д1яльност1 К исл1всько! загальноосв1тньо! школи I-III ступешв 
К уп’янсько! районно!' ради Харювсько! области) 3i змшами, внесеними 
наказом вщдшу освгги вщ 20.01.2017 № 41, на пщстав1 висновку 
атестацшно! KOMicii' вщ  03.02.2017 №1, керуючись статтею 6 Закону Украши 
«Про м1сцев1 державш  адмшютращ'!»,

НАКАЗУЮ :

1. Визнати атестованою Кисл1вську загальноосв1тню школу I-III ступешв 
К уп’янсько! районно! ради Харювсько! область



2. ГПдтвердити право Кисл1всьюй загальноосв1тнш школ1 I-I.II ступешв 
К уп’янсько! районно! ради Харювсько! област1 на надання початково! 
загально! осв1ти, базово! загально! середньо! освгги, повно! загально'! 
середньо! o c b i t h  з  видачею документов про осв1ту державного зразка про 
вiдпoвiдний р1вень осв1ти.
3.Заступнику начальника вщдшу осв1ти К уп’янсько! районноТ державно! 
адм ш ктрацп Балабай B.I. оприлюднити результата державно!' атестаци
навчального закладу на офщш ному веб-сайт1 вщдшу освгги К уп’янсько! 
районно!' державно!' адм ш ктрацп.

10.02.2017
4.Директору Кисл1всько! загальноосв1тньо! школи I-III ступеш в К уп’янсько! 
районно! ради Харювсько! област1 Скриннжову А.О. оприлюднити через 
засоби масово! ш формацп та на офщ ш ному веб-сайт1 навчального закладу 
результати державно! атестаци.

10.02.2017

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник вщ дш у осв1ти 
К уп’янсько! районно! державно! ад

Надюлано: ВО-2, ЗНЗ -1


