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САХНОВЩИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ І

18.12.2014 Сахновщина № 453

Про результати державної атестації І|
Лебедівеького навчально-виховного комплексу 
Сахновщинської районної ради 
Харківської області

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про навчально-виховний 

комплекс «дошкільний навчальний заклад -  загальноосвітній навчальний 

заклад», «загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний навчальний 

заклад», наказів Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 (у 

редакції, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від
"і

16.08.2004 № 658) «Про затвердження Порядку державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів», від:

17.06.2013 № 772 «Про затвердження орієнтованих критеріїв оцінювання 

діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 

закладів», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної ? 

державної адміністрації від 13.01.2009 № 3 «Про організацію державної 

атестації навчальних закладів Харківської області», наказів відділу освіти!! 

Сахновщинської районної державної адміністрації від 15.01.2009 № 16 

«Про організацію державної атестації навчальних закладів Сахновщинського 

району», від 19.11.2013 № 471 «Про проведення атестаційної експертизи 

Лебедівеького навчально-виховного комплексу Сахновщинської районної 

ради Харківської області», від 28.10.2014 № 387 «Про внесення змін до 

наказу відділу освіти Сахновщинської районної державної адміністрації від



19.11.2013 № 471 «Про проведення атестаційної експертизи Лебедівського 

навчально-виховного комплексу Сахновщинської районної ради Харківської 

області», на підставі висновку регіональної експертної ради з питань 

ліцензування та атестації навчальних закладів (секція з питань дошкільної, 

позашкільної та загальної середньої освіти) Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації від 18.12.2014 № 10/30

НАКАЗУЮ:

1. Визнати атестованим Лебедівський навчально-виховний комплекс 

Сахновщинської районної ради Харківської області із сумарною кількістю 

балів:

- 543 бали (достатній рівень організації діяльності дошкільного підрозділу);

- 656 балів (достатній рівень організації діяльності шкільного підрозділу).
%

2. Підтвердити право надання вищезазначеним навчальним закладом 

дошкільної, початкової, базової, повної загальної середньої освіти з видачею 

документів про відповідний рівень освіти.

3. Головному спеціалісту відділу освіти Завєзьон І. М оприлюднити через 

засоби масової інформації результати державної атестації навчального 

закладу.
До 18.01.2015

4. Завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій Кобі В. В. оприлюднити 

результати атестації навчального закладу в мережі Інтернет.

До 22.12.2014

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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З наказом начальника відділу освіти від 18.12.2014 № 453 ознайомлені:

Головний спеціаліст відділу освіти 

Завідувач
лабораторії комп’ютерних технологій
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Дата ознайомлення:
18 грудня 2014 рік

сомплексу

І. М. Завєзьон

В. В. Коба

Т. О. Дяченко


