
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

17.03.2017                                     Хмельницький                                        № 124-од

Про  проведення  атестаційної  експертизи
Антонінської  спеціальної  загальноосвітньої

школи-інтернату Хмельницької обласної ради

Відповідно  до  п.  3  статті  40  Закону  України  «Про  загальну  середню
освіту»,  Порядку  державної  атестації  загальноосвітніх,  дошкільних
та  позашкільних  навчальних  закладів,  затвердженого  наказом  Міністерства
освіти  і  науки  України  від  30  січня  2015  року  №  67,  зареєстровано
в Міністерстві  юстиції  України 14 лютого 2015 року за № 173/26618,  плану
проведення  атестаційної  експертизи  загальноосвітніх  навчальних  закладів
обласного  підпорядкування  на   2017  рік,  затвердженого  наказом  директора
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації «Про проведення
атестаційної  експертизи  навчальних  закладів»  від  13.07.2015   №  318-од,
з метою визначення відповідності Антонінської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату  Хмельницької  обласної  ради   державним  стандартам
спеціального освітнього рівня та надання організаційно-методичної допомоги
навчальному закладу

НАКАЗУЮ:
1.  Провести  в  строк  з  20  квітня  2017  року  по  28  квітня  2017  року

атестаційну  експертизу  Антонінської  спеціальної  загальноосвітньої  школи-
інтернату Хмельницької обласної ради.

2. Директору Антонінської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
Хмельницької  обласної  ради  І.Кондратюку  забезпечити  умови  для  роботи
атестаційної комісії.



3.  До  12  травня  2017  року   атестаційній  комісії  надати  Департаменту
освіти і науки та директору Антонінської  спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату Хмельницької обласної ради  І.Кондратюку  аргументований висновок
щодо  результатів  атестаційної  експертизи  та  рекомендації  щодо  підвищення
якості освітніх послуг.

4.  До  19  травня  2017  року директору  Антонінської  спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради І.Кондратюку
надати  до  Департаменту  освіти  і  науки  Хмельницької  обласної  державної
адміністрації,  у  разі  потреби,  обґрунтовані  заперечення  щодо  висновків
та рекомендацій, наданих атестаційною комісією.

5. До 02 червня 2017 року голові атестаційної комісії Т.Дупляк  результати
державної  атестації  Антонінської  спеціальної  загальноосвітньої  школи-
інтернату Хмельницької обласної ради довести до відома керівника навчального
закладу,  трудового  колективу,  батьківської  громадськості                  та
оприлюднити  на  офіційних  сайтах  Департаменту  освіти  і  науки  обласної
державної адміністрації та навчального закладу.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту                                                                         О.Фасоля    
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