ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАКАЗ
м. Київ

20.09.2019

№ 544

(з основної діяльності)

Про проведення атестації педагогічних
працівників закладів освіти,
навчально-методичних центрів
сфери цивільного захисту
у 2019/2020 навчальному році

Відповідно до статті 50 Закону України “Про освіту”,
Типового
положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010
№ 930, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р.
за № 1255/18550) та з метою якісної організації та проведення атестації
керівників, їх заступників (далі – керівні кадри), інших педагогічних
працівників Вищого професійного училища Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), Навчального центру
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України,
Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, 2 Спеціального
центру швидкого реагування ДСНС України, Державного воєнізованого
гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону ДСНС України, навчальнометодичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчальних
пунктів (центру) територіальних органів ДСНС (далі – заклади освіти
цивільного захисту)
НАКАЗУЮ:
1. Створити атестаційну комісію Державної служби України з
надзвичайних ситуацій з атестації педагогічних працівників закладів освіти
цивільного захисту на 2019/2020 навчальний рік з правами атестаційної комісії
ІІІ рівня (далі – атестаційна комісія ДСНС) у складі, що додається.
2. Голові атестаційної комісії ДСНС до 01.10.2019 затвердити план роботи
атестаційної комісії ДСНС, довести його до закладів освіти цивільного захисту
та організувати його виконання.

3. Атестацію педагогічних працівників навчальних пунктів (центру)
територіальних органів ДСНС України, Міжрегіонального центру швидкого
реагування ДСНС України, 2 Спеціального центру швидкого реагування
ДСНС України, Державного воєнізованого гірничорятувального (аварійнорятувального) загону ДСНС України, проводити атестаційними комісіями
І рівня, створених в навчально-методичних центрах цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності за територіальним принципом.
4. Керівникам територіальних органів ДСНС і закладів освіти цивільного
захисту до 10.10.2019 подати до відповідних атестаційних комісій І рівня
списки педагогічних працівників, які підлягають атестації, із зазначенням
строків проходження підвищення кваліфікації.
5. Головам відповідних атестаційних комісій І рівня:
5.1. До 16.10.2019 затвердити списки педагогічних працівників, які
атестуються, та графіки роботи атестаційних комісій.
5.2. Подати до атестаційної комісії ДСНС через Інститут державного
управління у сфері цивільного захисту:
до 18.10.2019 списки керівних кадрів, інших педагогічних працівників, які
підлягають атестації комісією ДСНС;
до 03.04.2020 звіти про результати атестації педагогічних працівників
атестаційними комісіями І рівня;
до 07.04.2020 атестаційні документи з клопотаннями щодо атестації
керівних кадрів, інших педагогічних працівників закладів освіти цивільного
захисту атестаційною комісією ДСНС.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова

Микола ЧЕЧОТКІН

