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НАКАЗ 
 

від  19.10.2019 р.                           м. Дніпро                                                       №   

  

Про затвердження списків  

педагогічних працівників  

на участь в атестації 2019 році 

 

 Відповідно до рішення атестаційної комісії від 18.10.2018 року, 

протокол №2, 

НАКАЗУЮ: 

1. Допустити у 2018/2019 навчальному році до участі: 

 в позачерговій атестації, згідно з наданими заявами:   

 Петруненко С.В. вчителя початкових класів, на встановлення вищої 

кваліфікаційної категорії, звання «старший учитель»; 

 Смаглюк Н.В., вчителя початкових класів, на встановлення вищої 

кваліфікаційної категорії; 

 Мирошник Ю.А., вчителя географії, на встановлення вищої 

кваліфікаційної категорії; 

 Шинкаренко С.І., вчителя трудового навчання, на встановлення  першої 

кваліфікаційної категорії; 

 Михайлов С.В., вчителя фізичного виховання, на відповідність раніше 

присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої  категорії», 

встановлення звання «учитель-методист»; 

 Зінченко В.В., вчитель фізичного виховання, інформатики, на 

встановлення  першої кваліфікаційної категорії;  

 Ніколаєву К.С., вчителя історії, на встановлення першої 

кваліфікаційної категорії; 

 Педченко І.С., асистента вчителя, на встановлення другої 

кваліфікаційної категорії; 

 за графіком атестації: 

 Фурсову А.М., вчителя англійської мови, на відповідність раніше 

присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», звання 

«учитель-методист»; 



 Брижко І.М., вчителя німецької мови, на відповідність раніше 

присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», звання 

«учитель-методист»; 

 Хмеленко Л.В., директора школи, вчитель англійської мови, на  

відповідність раніше присвоєної   кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої  

категорії», звання «учитель-методист»; 

 Кравчука М.А, вчителя технічної праці, Захисту Вітчизни, на  

відповідність раніше присвоєної   кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої  

категорії», звання «учитель-методист»; 

 Скибу Л.П., вчителя української мови та літератури, на  відповідність 

раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої  категорії» та  

встановлення звання «учитель-методист»; 

 Скоробогатову О.А., вчителя української мови та літератури, на  

відповідність раніше присвоєної   кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої  

категорії» та  встановлення звання «учитель-методист»; 

 Гукову О.В., вчителя фізичної культури (хореографії),  на  

відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої  

категорії» та  встановлення звання «учитель-методист»; 

 Радченко С.П., вчителя математики, на  відповідність раніше 

присвоєної   кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої  категорії» . 

    2. Координацію  ходу  атестації  2018/2019  навчального   року покласти  на  

заступника  директора   з  навчально-виховної  роботи Данюшину Л.М. 

    3. Контроль  за  виконанням  наказу   залишаю за собою.                      

В.о.директора школи                                                        Л.В. Хмеленко 

      

З   наказом  №_____  від  20.10.2018 р.  ознайомленні:      

 

Заступник  директора  з  НВР             Л.М.  Данюшина  

                                                                                                


