ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ”
НАКАЗ
27 березня 2020 р.

м. Київ

№ 42

Щодо організації проведення
атестації педагогічних працівників
під час карантину

Відповідно до рішення Уряду від 25 березня 2020 року про продовження
загальнонаціонального карантину до 24 квітня 2020 року та листа Ради
директорів закладів фахової передвищої освіти м. Києва від 26 березня 2020
року №739
НАКАЗУЮ:
1. Провести засідання атестаційної комісії Коледжу в режимі Skypeконференцій 02.04.2020 р. та 03.04.2020 р., початок об 11.00.
2. Підготувати необхідну документацію для проведення засідань атестаційної
комісії:
- педагогічним та науково-педагогічним працівникам, що атестуються,
надати Навчально-методичному відділу пакет документів (характеристику,
звіт про роботу за останні 5 років, сертифікати про підвищення кваліфікації,
презентацію-звіт у PowerPoint, методичні розробки викладача) в
електронному вигляді на пошту metodkabinetkklp@ukr.net;
- Навчально-методичному відділу сформувати справи по кожному
педагогічному та науково-педагогічному працівнику, підготувати необхідну
документацію для проведення засідань атестаційної комісії Коледжу.
Відповідальні за виконання: голови циклових комісій, Людмила Бойченко,
Олена Ночнюк
Термін виконання: 31.03.2020 року
3. Видати наказ про результати атестації педагогічних та науковопедагогічних працівників у 2020 році на підставі протоколів засідань
атестаційної комісії та оприлюднити на сайті Коледжу.
Відповідальні за виконання: Юрій Щербань, Людмила Бойченко,
Алла Люлькова
Термін виконання: 04.04.2020 року

4. Наказ про результати атестації педагогічних та науково-педагогічних
працівників у 2020 році подати до фінансової служби Коледжу для
нарахування заробітної плати (з дати прийняття відповідного рішення
атестаційною комісією).
Відповідальні за виконання: Юрій Щербань, Ісмаіл Муртазаєв
Термін виконання: 04.04.2020 року
5. Навчально-методичному відділу підготувати відповідні пакети документів
педагогічних та науково-педагогічних працівників, які атестуються, до
розгляду на засіданні атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту освіти і
науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
Відповідальні за виконання: Юрій Щербань, Людмила Бойченко
Термін виконання: 10.04.2020 року
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ

Ганна ЩУЦЬКА

