
ДИКАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, СІМ ’Ї, М ОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З
21.03.2016 смт.Диканька №61

Про підсумки атестаційної експертизи 
Байрацької загальноосвітньої школи I- 
П ступенів Диканської районної ради 
Полтавської області

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства 
есвіти і науки України від 30.01.2015 № 67 «Про затвердження Порядку' державної 
іггстації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», плану роботи 
у  тті-ту освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, наказу відділу освіти, сім’ї, 
молоді та спорту від 01.12.2015 № 202 «Про проведення державної атестаційної 
експертизи Байрацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Диканської районної ради 
Полтавської області в новій редакції», на основі аргументованого висновку атестаційної 
■»місії щодо результатів атестаційної експертизи Байрацької загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Диканської районної ради Полтавської області (далі -  Байрацька зош І-ІІ ст.) та 
встановивши, що освітні послуги надані Байрацькою зош І-ІІ ст. відповідають 
Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого 
дсстановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392

НАКАЗУЮ:

1. Визнати Байрацьку загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Диканської районної 
- і?-ги Полтавської області атестованою.

2. Затвердити висновок атестаційної експертизи та пропозиції експертної комісії 
зі наслідками атестації Байрацької зош І-ІІ ст. (додається).

3. Головному спеціалісту відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації Серзі Т.В.:

1) забезпечити невідкладне ознайомлення директора, трудового колективу школи, 
батьківської громадськості з цим наказом;

2) під час проведення перевірки з питань, пов’язаних з навчально-виховного 
іропесу, враховувати рекомендації атестаційної комісії щодо підвищення якості надання 
гсвітніх послуг у Байрацькій зош І-ІІ ст.;

3) оприлюднити результати державної атестації Байрацької зош І-ІІ ст. у 
.друкованому засобі масової інформації -  газеті «Трудова слава» та на сайті відділу освіти, 
сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації до 01.04.2016.

4. Директору Байрацької зош І-ІІ ст. Чуб Л.В. розробити заходи щодо усунення 
авгдоліків, виконання зауважень та пропозицій, виявлених та наданих під час атестації, до 
©1.09.2016 року.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста 
ждділу освіти, сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Сергу Т.В.

-зч&тьник відділу П.М.Черкащенко



ПОГОДЖУЮ

Начальник відділу освіти, сім'ї, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення дев'ятої сесії Диканської 
районної ради сьомого скликання 
від 19 травня 2016

Г олова і ради 
С.В.Муха
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