
 

 

С Л О Б О Ж А Н С Ь К А  С Е Л И Щ Н А  Р А Д А  

В І Д Д І Л  О С В І Т И  

 

НАКАЗ 
 

__ 

14.02.2017 __               смт    Слобожанське                   __№6__ 

┌                                                           ┐ 

Про затвердження Перспективного плану 

державної атестації дошкільних навчальних закладів 

Слобожанської селищної ради на 2017-2025 роки 

 

  На виконання   статті 21 Закону України «Про дошкільну освіту», Порядку 

державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладів, затвердженого наказом Міністерства  освіти і науки України від 30 січня 

2017  №67, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за 

№173/26618 з метою забезпечення державної атестації дошкільних навчальних 

закладів,  реалізації   системного підходу до визначення ефективності роботи 

дошкільних навчальних закладів  Слобожанської селищної ради, оцінки 

впровадження навчальними закладами єдиної державної політики в галузі 

дошкільної освіти 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити     Перспективний  план державної атестації дошкільних 

навчальних закладів Слобожанської селищної ради на 2017-2025 роки (додаток) 

2. Методисту відділу освіти Слобожанської селищної ради: 

1) за рік до проведення атестації інформувати керівників дошкільних 

навчальних закладів про термін  та умови проведення  процедури державної 

атестації; 

2) передбачити  проведення консультацій для керівників закладів з питань 

планування діяльності дошкільного навчального закладу, здійснення системи 

внутрішнього контролю, забезпечення методичного супроводу навчально-

виховного процесу, створення функціонального інформаційного простору ДНЗ; 

3) здійснювати моніторинг діяльності дошкільного  навчального закладу, 

який підлягає атестації , з питань     організації професійного розвитку  педагогічних 

працівників, системності методичної роботи,  в тому числі   з молодими 

спеціалістами, ефективності роботи педагогів навчального закладу у 

міжатестаційний  період. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

Начальник відділу                                                                   М.О. ШЕРЕМЕТ 



 

Додаток 

до наказу відділу освіти 

Слобожанської селищної ради 

від 14.02.2017 №6 

 

Перспективний  план 

державної атестації дошкільних навчальних закладів 

Слобожанської селищної ради на 2017-2025 роки 

 

№ 

з/п 

Назва дошкільного навчального закладу Термін проведення 

атестації 

1. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 4 

«Дивосвіт» Слобожанської селищної ради» 

Лютий 2018 

2. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 2 

«Берізка» Слобожанської селищної ради 

Грудень 

2018 

3. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла – садок)     комбінованого типу № 1 

«Червона шапочка» Слобожанської  селищної 

ради» 

Квітень 

2019 

4. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла – садок) загального розвитку №3 

«Сонечко» Слобожанської селищної ради» 

Листопад 

2025 

 

 

Методист відділу освіти                                                       Н.О. КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 


