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Ш ановна пані Ірино!

Директоратом дошкільної, позаш кільної та інклю зивної освіти розглянуто 

Ваші запити на отримання публічної інформації від 09.11.2020 №  ЗПІ-І-1386/0- 

20 та від 09.11.2020 № ЗГП-І-1385/0-20 щодо деяких питань атестації та 

присвоєння кваліфікаційних категорій та в межах компетенції повідомляємо.

Порядок атестації педагогічних працівників, присвоєння кваліфікаційних 

категорій регламентує Типове положення про атестацію педагогічних 

працівників, затверджене наказом М іністерства освіти і науки України 

від 06.10.2010 №  930, зареєстрованим у М іністерстві ю стиції України 14 грудня 

2010 р. за № 1255/18550 (далі -  Типове положення).

Згідно пункту 3.27 Типового положення при переході на посаду методиста 

психологічної служби районного методичного кабінету за Вами повинна була 

зберігатися присвоєна за результатами попередньої атестації кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст другої категорії».

При переході з методичної установи на педагогічні посади до закладу освіти 

(у Вашому випадку до інклюзивно-ресурсного центру) за педагогічними 

працівниками зберігається присвоєна раніше кваліфікаційна категорія до 

наступної атестації.

Таким чином, у 2020/2021 н. р. Ви маєте право атестуватися та претендувати 

на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст перш ої категорії».

Рішення про присвоєння кваліфікаційних категорій приймають атестаційні 

комісії за результатами атестації педагогічного працівника.

Критерії для оцінювання визначені пунктами 4.3 -  4.6 Типового положення.

Одночасно зазначаємо, що відповідно до статті 1 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» (далі -  Закон) публічна інформація — це 

відображена та задокументована будь-якими засобами тц,  на будь-яких носіях 

інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами 

владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, 

або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
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Згідно з частиною першою статті 19 цього Закону запит на інформацію -  це 

прохання особи до розпорядника інформації надати публічну ін ф орм ац ію , щ о 

знаходиться у його володінні.

Разом з тим, зміст вказаних у Ваш ому запиті питань свідчить про 

необхідність надання роз’яснення окремих положень чинного законодавства 

України. Тобто, не є інформаційними запитом та підлягає розгляду як звернення 

громадян у встановлений законодавством строк.
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