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Щодо атестацiї керiвникiв ЗНЗ та ПНЗ
(Витяг)
Щодо атестацiї осiб при призначеннi їх на посади керiвникiв загальноосвiтнiх
та позашкiльних навчальних закладiв повiдомляємо.
Вiдповiдно до частини четвертої статтi 54 Закону України "Про освiту"
педагогiчнi працiвники пiдлягають атестацiї.
Частиною другою статтi 24 Закону України "Про загальну середню освiту"
визначено, що посаду керiвника загальноосвiтнього навчального закладу
може займати особа, яка успiшно пройшла атестацiю керiвних кадрiв освiти.
Така ж норма встановлена й частиною третьою статтi 21 Закону України
"Про позашкiльну освiту".
За таких пiдстав особи, якi призначаються на посади керiвникiв
загальноосвiтнiх та позашкiльних навчальних закладiв, мають пройти
атестацiю у порядку, встановленому Типовим положенням про атестацiю
педагогiчних працiвникiв, затвердженим наказом Мiнiстерства освiти i науки
України вiд 06.10.2010 р. N 930 (далi - Типове положення).
Подання керiвника органу управлiння освiтою про атестацiю працiвника з
метою призначення його на посаду подається до атестацiйної комiсiї у
вiльнiй формi. Подання, зокрема, має мiстити мотивовану всебiчну i
об'єктивну оцiнку професiйних, дiлових якостей особи, яка претендує на
посаду керiвника навчального закладу, та результати її професiйної
дiяльностi.
Засiдання атестацiйної комiсiї проводиться у присутностi працiвника, який
атестується. Пiд час засiдання атестацiйної комiсiї працiвник має право
давати уснi та письмовi пояснення, подавати додатковi матерiали щодо своєї
професiйної дiяльностi.
Вiдповiдно до пункту 6.1 Типового положення керiвник закладу або органу
управлiння освiтою у разi прийняття атестацiйною комiсiєю позитивного
рiшення видає вiдповiдний наказ про присвоєння квалiфiкацiйних категорiй
(встановлення тарифних розрядiв), педагогiчних звань протягом п'яти днiв
пiсля засiдання атестацiйної комiсiї.

Враховуючи, що при атестацiї особи, яка претендує на зайняття посади
керiвника загальноосвiтнього та позашкiльного навчального закладу,
атестацiйною комiсiєю приймається рiшення рекомендацiйного характеру,
наказ органу управлiння освiтою у таких випадках не видається i таке
рiшення не може бути оскаржене до вищестоящої атестацiйної комiсiї та до
суду.
Пунктом 3.15 Типового положення визначено, що на кожного педагогiчного
працiвника, який атестується, оформлюється атестацiйний лист у двох
примiрниках, один з яких зберiгається в особовiй справi педагогiчного
працiвника, а другий не пiзнiше трьох днiв пiсля атестацiї видається йому пiд
пiдпис.
Прийняття рiшень щодо позачергової атестацiї керiвникiв навчальних
закладiв при переведеннi їх з однiєї керiвної посади на iншу належить до
компетенцiї вiдповiдних органiв управлiння освiтою. Типове положення не
мiстить норми щодо обов'язкового проведення позачергової атестацiї
керiвникiв навчальних закладiв, якi переходять на роботу до iншого
навчального закладу.
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