
СОЛОНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

27.08.201 смт. Солоне № 115

Про проведення атестаційної експертизи 
комунального закладу освіти 
«Сурсько-М ихайлівський дошкільний 
навчальний заклад ясла-садок «Фіалочка»
Сурсько-М ихайлівської сільської ради 
Солонянського району 
Дніпропетровської області»

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 
Положення про дош кільний навчальний заклад, затвердженого постановою 

Кабінету М іністрів України від 12.03.2003 р. №  305, П орядку держ авної атестації 
загальноосвітніх, дош кільних та позаш кільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом М іністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №  67, зареєстрованим 

у М іністерстві ю стиції України 14.02.2015 за №  173/26618, наказу департаменту 
освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 17.02.2014 №84/0/212-14 
«Про затвердження Плану проведення держ авної атестації дош кільних навчальних 
закладів Д ніпропетровської області на 2015 рік», графіку проведення атестаційної 

експертизи, затвердженого наказом відділу освіти Солонянської 
райдержадміністрації від 16.03.2015р №  51 «Про організацію  державної атестації 
дошкільних, загальноосвітніх та позаш кільних навчальних закладів Солонянського 
району» з метою забезпечення державного контролю за діяльністю дош кільних 

навчальних закладів та  планового проведення держ авної атестації

Н А К А З У Ю :

1. Провести атестаційну експертизу комунального закладу освіти «Сурсько- 
М ихайлівський дош кільний навчальний заклад ясла-садок «Ф іалочка» Сурсько- 
М ихайлівської сільської ради Солонянського району Дніпропетровської області» з 
30.09.2015 по 14.10.2015 року.



2. Затвердити склад експертної комісії для проведения атестацінної експертизи 
дошкільного навчального закладу (додаток І).

3. Затвердити робочу програму проведення атестацій!юї експертизи дошкільного 

навчального закладу (додаток 2).

4. Завідуючій комунального закладу освіти «Сурсько-М ихайлівський дошкільний 
навчальний заклад ясла-садок «Фіалочка» С урсько-М ихайлівської сільської ради 

Солонянського району Дніпропетровської області» Троян Ю .ї. провести відкриту' 
публічну презентацію  діяльності навчального закладу.

5. Оприлюднити даний наказ на офіційному веб-сайті відділу освіти.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти па заступника голови 
експертної комісії, директора Солонянського р а й о н н о ї  о н;п коио-меїо ш ч і кч .. 

кабінету Ш ерстю ка Б.В.

К ер івн и к  відділу освіти  
р ай д ерж ад м ін істрац ії М. А. ДАР М О С ТУ  К


