
 

 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

 

вул. Сорок років Рад. України, 39Б, м. Запоріжжя, 69037 

тел. (061)224-08-35, факс: (061)32-52-20, E-mail: donmszap@ukr.net, Код ЄДРПОУ 37573094 

 

Н А К А З 

19.08.2015                                 №  294р 
 

 
Про проведення державної атестації  
Дошкільного навчального закладу  
(ясел-садку) комбінованого типу № 14 
«Орлик» Запорізької міської ради 
Запорізької області 
 

Відповідно до частини 3 статті 21 Закону України «Про дошкільну 
освіту», Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти 
і науки України від 30.01.2015 № 67, на виконання наказів департаменту освіти 
і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від 20.07.2015 № 278р «Про 
порядок проведення державної атестації дошкільних, загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів м. Запоріжжя»,  від 03.04.2015 № 148р «Про 
внесення змін до графіку проведення державної атестації навчальних закладів 
м. Запоріжжя», з метою об'єктивної оцінки реалізації навчальним закладом 
єдиної державної політики у галузі дошкільної освіти, визначення ефективності 
роботи навчального закладу 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести в термін з 21.09.2015р. по 09.10.2015р. державну атестацію 

Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 14 

«Орлик» Запорізької міської ради Запорізької області. 

2. Затвердити склад атестаційної комісії для проведення атестації 

Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 14 

«Орлик» Запорізької міської ради Запорізької області (додаток 1). 

3. Затвердити Робочу програму державної атестації Дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 14 «Орлик» 

Запорізької міської ради Запорізької області (додаток 2). 

4.  Затвердити Циклограму роботи атестаційної комісії (додаток 3). 

5. Заступнику начальника управління освіти і науки – начальнику відділу 

організаційного, фінансового та кадрового забезпечення управління освіти і 

науки департаменту СИЗОНЕНКО О.А.: 

5.1. Організувати роботу атестаційної комісії відповідно до Порядку 

проведення процедури державної атестації навчальних закладів м. Запоріжжя, 

затвердженого наказом департаменту від 20.07.2015 № 278р «Про порядок 

проведення державної атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних  

mailto:donmszap@ukr.net


навчальних закладів м. Запоріжжя». 
5.2. Довести до відома керівника навчального закладу Робочу програму 

державної атестації до 21.08.2015р. та забезпечити її виконання.  

5.3. Забезпечити дотримання термінів проведення процедури державної 

атестації навчального закладу, визначених Циклограмою роботи атестаційної 

комісії. 

6. Начальникам територіальних відділів освіти, молоді та спорту  

забезпечити збереження робочого місця та заробітної плати спеціалістам 

територіальних відділів освіти, молоді та спорту, працівникам навчальних 

закладів (згідно з додатком 1) на термін їх роботи у складі атестаційної комісії. 

     7. Завідувачу інформаційно-аналітичного методичного центру департаменту 

ГУСАК О.В. забезпечити  збереження  робочого місця та заробітної плати 

методистам інформаційно-аналітичного методичного  центру (згідно з 

додатком 1) на термін їх роботи у складі атестаційної комісії. 

8. Завідувачу Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого 

типу № 14 «Орлик» Запорізької міської ради Запорізької  області  ШИЛО Н.В. 

забезпечити умови для роботи атестаційної комісії. 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління освіти і науки ВІТКОВСЬКУ Н.В. 

 
 
 
 
 
 
Директор департаменту Р.В.Чухрай 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сизоненко 224 01 26 


