
Жмеринська міська рада
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 комунальної власності 

Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади
Вінницької області

вул. Київська, 3, м. Жмеринка, 23100, тел. 0(432) 2-23-39, 
e-mail: zosh4zm@ukr.net Код ЄДРПОУ 26244099

НАКАЗ

27.05.2022 м. Жмеринка №5*9 -о

Про визнання результатів підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про освіту» та пунктів 3.11, 3.20 
Типового положення про атестацію педагогічних працівників, Постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 {із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019) «Деякі питання підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», Порядку 
визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №4 м. Жмеринки у суб’єктів освітньої 
діяльності, затвердженого наказом по школі від 09.01.2020 р. №1 l -о, на підставі 
рішення педагогічної ради (протокол №10 від 27.05.2022 р.)

НАКАЗУЮ:
1. Визнати результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладу відповідно до списку (додаток)
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Шевченко О. Ю.:

2.1. Облікувати години підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників з метою аналізу та узагальнення підвищення 
кваліфікації у 2022 році.

2.2. Використати набутий педагогічними працівниками досвід для 
організації науково-методичної роботи у 2021-2022н.р.

3. Секретарю -  діловоду Журавській Н. А. підшити копії свідоцтв про 
підвищення кваліфікації в особові справи педагогічних працівників.

4. Інженеру -  електроніку Формагею С. Г. розмістити наказ на сайті 
закладу.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 
з навчально виховної роботи Шевченко О. Ю.

/
Директор уЬ- '• Михайло БІГУН

mailto:zosh4zm@ukr.net
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Додаток 
Наказ закладу 

27.05. 2022 р. № &  -о

Перелік педагогічних працівників закладу, 
яким визнано результати підвищення кваліфікації

№ Прізвище, ініціали 
педагогічного 

працівника

Назва курсу, семінару, 
вебінару

Суб’єкт
підвищення
кваліфікації

Кількість
годин

1. Шевченко 0. Ю. Курс підготовки 
педагогів-наставників 
«Наставництво у 
закладах загальної 
середньої освіти»

Британська 
Рада в Україні

ЗО

2. Якимовська А. А. Успішне вчителювання -  
прості рецепти на 
щодень

ГО
«Прометеус»

ЗО

3. Якимовська А. А. Підвищення кваліфікації 
педагогічних 
працівників: нові вимоги 
та можливості

ГО
«Прометеус»

15

4. Семенюк К. М. Методика навчання 
математики у 5-6 класах 
закладів загальної 
середньої освіти

Інститут 
педагогіки 
НАПН України

15

5. Копестиренська Н. 
А.

Критичне мислення для 
освітян

ГО
«Прометеус»

ЗО


