
 

 

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 

29.02.2016                                                                                 № 112р 
 

 

Про результати державної атестації 
Запорізької загальноосвітньої школи   
І-ІІІ ступенів № 81 Запорізької  
міської ради Запорізької області 
 
 

Відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних 
та позашкільних навчальних закладів, визначеного 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 заклади м. Запоріжжя», від 24.12.2015 № 543р «Про 
проведення державної атестації Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 81 Запорізької міської ради Запорізької області», на підставі 
висновку щодо результатів атестаційної експертизи Запорізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 81 Запорізької міської ради 
Запорізької області та рекомендацій атестаційної комісії, затверджених 
протоколом № 07 від 19.02.2016р. підсумкового засідання атестаційної комісії  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати Запорізьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 81 

Запорізької міської ради Запорізької області атестованою. 

2. Заступнику начальника управління освіти і науки – начальнику відділу 

організаційного, фінансового та кадрового забезпечення управління освіти і 

науки департаменту  СИЗОНЕНКО О.А.: 

       2.1. Узагальнити матеріали державної атестації навчального закладу, 

оформити Атестаційну справу. 

до 04.03.2016р. 

2.2. Невідкладно донести рішення департаменту про атестацію навчального 

закладу до відома керівника навчального закладу.     

2.3. Здійснити заходи щодо оприлюднення результатів державної атестації 

навчального закладу. 

до 04.03.2016р. 
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3. Директору Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 81 

Запорізької міської ради Запорізької області КРУК Р.М.: 

3.1. Донести рішення департаменту про атестацію навчального закладу до 

відома педагогічного колективу навчального закладу, батьківської 

громадськості. 

до 11.11.2016р. 

3.2. Забезпечити подальше керівництво та розвиток Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 81 Запорізької міської ради 

Запорізької області. 

постійно 

3.3. Забезпечити реалізацію рекомендацій щодо підвищення якості надання 

освітніх послуг населенню, затверджених рішенням атестаційної комісії 

(протокол № 07 від 19.02.2016р.). 

до повної ліквідації 

4. Начальнику територіального відділу освіти, молоді та спорту 

Ленінського району ЛИТОВЧЕНКО Я.Ю.:   

4.1. Здійснити заходи щодо оприлюднення результатів державної атестації 

навчального закладу на сайті територіального відділу освіти, молоді та спорту 

Ленінського району. 

до 16.03.2016р. 

4.2. Враховувати висновки щодо результатів атестаційної експертизи та 

рекомендації щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню, 

надані атестаційною комісією під час державної атестації, при проведенні 

перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з 

навчально-виховною діяльністю. 

 4.3. Передбачити в річному плануванні на 2016/2017 навчальний рік 

перевірку виконання рекомендацій за результатами державної атестації 

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 81 Запорізької міської 

ради Запорізької області та здійснювати контроль виконання заходів до повної 

їх ліквідації.  

лютий  2017р. 

щороку до повної ліквідації 

      5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 
Заступник директора департаменту –  
начальник управління освіти і науки   Н.В.Вітковська 

 
 

 

 

 

 

Сизоненко  224 38 15 


