План заходів із підготовки та проведення
атестації педагогічних працівників Ставчансько
професійного ліцею у 2017-2018 навчальному році

№

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

п\п
Підготовка та видання наказу «Про створення
атестаційної комісії І рівня у 2017-2018
навчальному році та затвердження її складу»

до 10 .09.2017

Голик В.В.

2

Створити атестаційну комісію

До 20.09.2017

Голик В.В.

3

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:
До 20.10.2017

Голик В.В.

жовтень

Голик В.В

1

-розподіл функціональних обов҆язків між членами
атестаційної комісії;
-затвердження графіку роботи атестаційної комісії
4

Опрацювання законодавчої , правової та
нормативної документації з питань атестації
педагогічних працівників.

Москалюк В.М.

5

6

7

8

Подання списків педагогічних працівників , які
атестуються у черговому порядку, прийом заяв від
педагогічних працівників на позачергову атестацію.

20.09-10.10

Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду
документів , поданих до атестаційної комісії .

Після 10.10

Голик В.В

до 20.10

Голик О.О.

Затвердження списку педагогічних працівників,які
підлягають чергові та позачергові
атестації.Доведення до відома педагогічних
працівників під підпис
Підготовка та видання наказу «Про атестацію
педагогічних працівників у поточному
навчальному році».

Москалюк В.М.
Голик О.О.

Голик В.В
До 20.10

Голик О.О.

До 20.10 (після
засідання
атестаційної
комісії

Голик В.В
Голик О.О.

Відвідування навчально-виховних заходів під час
вивчення системи і досвіду роботи педагогів , що
атестуються (згідно з планами індивідуальної
підготовки і проходження атестації

Листопад-до 16
березня

Москалюк В.М.

10

Засідання атестаційної комісії І рівня (за
потребою)

Листопад –
березень

Голик В.В

11

Проведення засідань педагогічних рад, виробничих
нарад з розгляду атестаційних матеріалів

Листопад березень

Голик В.В

12

Проведення методичних об҆єднань з розгляду
питань оцінки діяльності педагогів, які
атестуються, на підставі вивчення системи й

березень

Голова МК

9

Голик В.В

Члени атестаційної комісії

члени атестаційної комісії

досвіду їх роботи
13

14

Приймання від адміністрації ліцею характеристики
діяльності педагогічного працівника у між атестаційний період
Ознайомлення педагогічних працівників із
характеристиками

15

Оформлення атестаційних листів

16

Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду
питань прийняття рішень відповідно до
повноважень

17

Остаточне оформлення та видача атестаційних
листів

18

Порушити клопотання перед атестаційною
комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і науки
Чернівецької обласної державної адміністрації про
графіком графіком
присвоєння
/ відповідність вищих кваліфікаційних
категорій , педагогічних звань.

19

Видання наказу за результатами атестації

Москалюк В.М
До 01.03

Голик О.О.

З 01.03 по 10.03

Голик В.В

До 16.03

Голик О.О.
Голик В.В

16.03.2018

члени атестаційної комісії

Протягом трьох
днів після
засідання
атестаційної
комісії

Голик О.О

Голик В.В
За окремим

Голик О.О.

графіком

Протягом п҆яти
днів після

Голик В.В

засідання
атестаційної
комісії

Голик О.О.

20

Аналіз підсумків атестації педагогічних
працівників

До 01.05.2018р

Голик В.В

21

Підготовка звітної та статистичної документації за
підсумками атестації 2017-2018 навчального року

До 01.05.2018р

Голик О.О

