
 

 

Комплекс заходів з проведення атестації педпрацівників 

                               Явдотівської НСЗШ у 2016– 2017 н. році 

 
№                   ЗАХОДИ Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 Ознайомлення колективу з Типовим 

положенням про атестацію 

Квітень 2016 р Директор 

2 Складання списку вчителів, які будуть 

атестуватись в 2015 – 2016 н. р.  

Травень 2016 р. Директор 

3 Створення атестаційної комісії До 20.09.2016 р. Експертна 

група 

4 Ознайомлення колективу з наказом про 

атестацію педагогічних працівників у 2016 – 

2017 н. р. 

До 01.10. 2016 р. Експертна 

група 

5 Прийом заяв від учителів про проходження 

чергової та позачергової атестації, документів 

про курсову перепідготовку. 

До 01.10. 2016 р.                                                      Експертна 

група                   

6 Створення бази даних учителів, що 

атестуються. 

До 20.10.2016 р. Експертна 

група                   

7 Розгляд заяв із питань атестації, затвердження 

графіка ознайомлення з терміном проведення 

атестації. 

До 25.10.2016 р. Експертна 

група                   

8 Затвердження заходів і ознайомлення з ними 

вчителів, які атестуються. 

До 25.10.2016 р. Експертна 

група                   

9 Вивчення стану викладання предметів 

вчителями, що атестуються, проведення 

експертного оцінювання рівня їхньої 

кваліфікації, професійної компетентності, 

педагогічного професіоналізму, якості 

педагогічної діяльності. 

 

 

Протягом року 

 

 

Експертна 

група                   

 

 

10 Ознайомлення з атестаційними листами і 

характеристиками вчителів, які атестуються 

За 10 днів до 

засідання а/к 

Експертна 

група                   

ІІ Проведення підсумкового засідання 

атестаційної комісії: 

а) розгляд особистих заяв, документів по 

проходженню курсової пере – підготовки 

медпрацівників;              б) аналіз методичної 

роботи вчителів, їх теоретичної і професійної 

компетентності, рейтингу серед працівників, 

батьків, учнів;                           в) творчий звіт 

педпрацівників;       г) аналіз відповідності 

педпрацівників посадам, які вони займають, 

рекомендації щодо встановлення категорії, 

розрядів, звань. 

 

 

 

 

До 01.04. 2017 р. 

Експертна 

група          

12 Здача документів про проведення атестації у 

відділ освіти та атестація вчителів у відділі 

освіти 

До 10.04.2017 р. Експертна 

група     

Атестаційна 

комісія відділу 

освіти               

 

 

 



 

 

ПЛАН   РОБОТИ  ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ З АТЕСТАЦІЇ 

ПЕДПРАЦІВНИКІВ 

ЯВДОТІВСЬКОЇ НСЗШ У 2016 – 2017 Н. РОЦІ 

 
№ Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 Опрацювати Типове положення про 

атестацію педагогічних працівників 

До 17. 09.2016 р Директор 

2 Оформити куточок з питань атеста- 

ції 

Жовтень 2016 р Експертна 

група 

3 Розглянути питання про шляхи 

подальшого розвитку творчої 

ініціативи педкадрів, підвищення 

їхньої професійної майстерності, 

удосконалення навчально – 

виховного процесу та атестації 

педкадрів на за сіданнях ШМО 

Протягом року Експертна 

група 

4 Уточнити список педкадрів, які 

підлягають атестації. 

До 10.10.2016 р. Експертна 

група 

5 Провести глибоке вивчення 

системи та досвіду роботи вчителів, 

що атестуються. 

Протягом року Адміністрація 

школи, 

експертна 

група 

6 Заслухати творчі звіти вчителів, які 

атестуються на педрадах, нарадах 

при директору, засіданнях ШМО 

Лютий –

березень 2017 р. 

Експертна 

група 

7 Провести дослідження шляхом 

анонімного анкетування різних 

груп респондентів з метою 

визначення об'єктивної оцінки 

результативності професійної 

діяльності вчителів, що 

атестуються, визначення їх 

рейтингу 

 

 

Березень 2017р. 

 

 

 
Експертна 

група 

8 Підготувати атестаційні матеріали До 15.03.2017 р. Адміністрація 

9 Провести виробничу нараду з 

розгляду атестаційних матеріалів. 

До 20.03.2017 р. Експертна 

група 

10 Видати наказ за підсумками 

атестації 

До 10.04.2017 р. Експертна 

група 

 

 

 

 



ГРАФІК 

ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ВЧИТЕЛЯМИ 

ЯВДОТІВСЬКОЇ НСЗШ 

 

В 2016 – 2017 Н. РОЦІ 

(вчителі, що проходили попередню атестацію у 2012 році) 

 

№ Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

вчителя 

Термін виконання Відповідальні  

1. Козир Лариса 

Єгорівна 

Листопад – грудень – 

відвідування уроків; 

грудень – січень – 

відкриті уроки і 

заходи;  

лютий -  березень – 

оформлення 

документації 

голова а/к, 

експертна група 

2. Костяк 

Валентина 

Дмитрівна 

Листопад – грудень – 

відвідування уроків; 

грудень – січень  – 

відкриті уроки і 

заходи;  

лютий -  березень – 

оформлення 

документації 

голова а/к, 

експертна група 

 


