Про зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
(в частині атестації керівників)

На виконання заходів, передбачених Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми
економічних реформ на 2010-1014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава",
затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, та з метою підвищення ефективності
управлінської діяльності керівників навчальних закладів та рівня їх професійної компетенції і фахової
майстерності Міністерством освіти і науки України видано наказ від 08.08.2013 р. № 1135 "Про затвердження
Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників". Цей наказ набуває чинності 30 вересня
1913 року.
Згідно з пунктом 1.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників атестації тепер
підлягають керівники, їх заступники, інші педагогічні працівники дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-П рівнів акредитації.
Відповідно до другого пункту цього наказу органам управління освітою необхідно забезпечити організацію
та проведення до 01 вересня 2017 року атестацію керівників навчальних закладів та їх заступників, призначених
на посади до набрання чинності цим наказом. При плануванні організації атестації керівних кадрів доцільно
врахувати дату призначення на посаду керівника (заступника керівника) навчального закладу, строки проведення
атестації з предметів, які вони викладають, строки проведення державної атестації навчальних закладів тощо.
Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням керівника відповідного органу управління
освітою при неналежному виконанні посадових обов'язків. Списки керівних кадрів навчальних
та
інших
закладів, які атестуються, складають і подають до атестаційних комісій керівники відповідних органів
управління освітою.
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загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація. Зазначена норма відповідає
частині другій статті 24 Закону України "Про загальну середню освіту" та частині третій статті 21 Закону
України "Про позашкільну освіту". (Як бачимо про керівників дошкільних закладів мова не йде).
Відповідно до пункту 3.4 у процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних та інших
закладів атестаційна комісія з'ясовує:
-виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності;

-стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів;
-результати державної атестації навчального закладу;
-результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами
освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);

управління

-додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів;
-підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу;
-ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування;
-додержання педагогічної етики, моралі;
-звіти керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу навчального закладу;
-аналіз розгляду звернень громадян.
Характеристика керівних кадрів додатково має містити відомості про ставлення до підлеглих, здатність
організувати педагогічний колектив для досягнення певних завдань, вміння приймати відповідальні рішення. Під
час атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з'ясовує якість виконання ними
посадових обов'язків. Додатково характеристика керівних кадрів
має містити відомості про ставлення до
підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для досягнення певних завдань, вміння приймати
відповідальні рішення. Під час атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія
з'ясовує якість виконання ними посадових обов'язків.
Характеристику керівника навчального та іншого закладу подає до атестаційної комісії керівник
відповідного органу управління освітою. Характеристика на керівника районного (міського) методичного кабінету
(центру) подається до атестаційної комісії керівником відповідного органу управління освітою за погодженням
із закладом післядипломної педагогічної освіти. Характеристика керівних кадрів додатково має містити
відомості про ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для досягнення певних
завдань, вміння приймати відповідальні рішення.
На особу, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального
закладу, керівник відповідного органу управління освітою направляє до атестаційної комісії подання про
атестацію цього працівника з метою призначення на посаду (п. 3.6).

При атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного
навчального закладу, атестаційною комісією враховуються рівень її професійної освіти, стаж роботи на
педагогічних, науково-педагогічних та керівних посадах у сфері освіти, володіння інформаційно-комунікаційними
технологіями, професійні знання та навички, набуті до призначення на посаду (п. 3.7).
Засідання атестаційної комісії з метою атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника
загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, проводиться у разі необхідності.
За результатами атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів, а також осіб, які претендують на
зайняття посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, атестаційні комісії
ухвалюють такі рішення:
-керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді;
-керівник (заступник керівника)
атестаційною комісією;
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-керівник (заступник керівника) не відповідає займаній посаді;
-рекомендувати для призначення на посаду керівника;
-рекомендувати для зарахування до кадрового резерву.
На жаль, визначення рівня кваліфікації керівника та економічних стимулів його діяльності Змінами не
передбачено.
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