СПИСОК
педагогічних працівників ЗОШ №24, які атестуються
у 2018-2019 н.р.
№

П.І.Б

Посада за
якою
атестується

1. Винник
Людмила
Леонтіївна

вчитель
початкових
класів

2. Царинна
Людмила
Миколаївна

вчитель фізики

3. Чорнобай
Галина
Вікторівна
4. Шевченко
Ірина Сергіївна

вчитель
музичного
мистецтва
практичний
психолог

соціальний
5. Шевченко
Ірина Сергіївна педагог
6. Щуцька Юлія
Василівна

вчитель
початкових
класів

Прогнозовані результати
атестації у 2018-2019 н.р.
Відповідність
займаній посаді, раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії» та
раніше присвоєному педагогічному
званнюя «Старший учитель»
Відповідність
займаній посаді, раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії» та
раніше присвоєному педагогічному
званнюя «Старший учитель»
Відповідність
займаній посаді, раніше
встановленій кваліфікаційній
категорії «спеціаліст»
Відповідність займаній посаді,
встановлення
кваліфікаційної категорії
«спеціаліст першої категорії»
Відповідність займаній посаді,
встановлення
кваліфікаційної категорії
«спеціаліст першої категорії»
Відповідність займаній посаді,
встановлення
кваліфікаційної категорії
«спеціаліст другої категорії»

ПЛАН РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
НА 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Дата
До 20
вересня

Заходи
Створення атестаційної комісії

До 10
жовтня

Керівник подає до АК списки вчителів, що
атестуються із зазначенням строків проходження
підвищення кваліфікації та заяви про позачергову
атестацію.

До 20
жовтня

АК затверджує списки педпрацівників, які
атестуються, графік роботи АК.

До 01
березня
До 15
березня

Керівник подає до АК характеристики діяльності
педпрацівників у міжатестаційний період.
АК вивчає педагогічну діяльність педпрацівників.

За 10 днів до проведення атестації педпрацівник ознайомлюється з
характеристикою під підпис.
До 01
квітня

Здійснюється атестація педпрацівників; всі присутні
члени АК (не менше,як 2/3 її членів) підписують
протокол засідання АК;
Одразу після засідання АК рішення повідомляється
працівнику під підпис.

Не пізніше 3 днів після атестації працівнику видається другий
примірник атестаційного листа під підпис (перший примірник-в
особову справу).
Протягом 5 днів після засідання АК директор видає наказ, з яким
працівник ознайомлюється під підпис у 3-денний строк та
подається в бухгалтерію для нарахування зарплати ( з дня
прийняття рішення АК).

Графік
проведення атестації педагогічних працівників ЗОШ №24
у 2018-2019 н.р.
№
Зміст роботи
1 Затвердження наказом по школі
складу атестаційної комісії для
проведення атестації педагогів у
поточному навчальному році

Дата

Відповідальні

До
20.09.2018

Директор
(наказ)

2

Розгляд заяв учителів щодо атестації та списків
педпрацівників, що атестуються у 2018-2019 н.р.

До
Заступник
10.10.2018 голови АК

3

Затвердження списків педагогічних
працівників,що атестуються у 2018-2019 н.р. та
графіку роботи АК у 2018-2019 н.р.
Ознайомлення педпрацівників, що атестуються з
графіком роботи атестаційної комісії під розпис.
Вивчення системи роботи педагогів, що
атестуються:
- відвідування уроків та позаурочних заходів;
- вивчення рівня навчальних досягнень учнів
- ознайомлення з навчальною документацією
щодо посадових обов’язків педпрацівників;
- участь у роботі м/о, конкурсах тощо.
Подання до АК та розгляд характеристик
діяльності педагогічних працівників,що
атестуються у 2018-2019 н.р.
Ознайомлення педагогічних працівників,що
атестуються у 2018-2019 н.р. з характеристиками
Розгляд матеріалів атестації педагогічних
працівників та рекомендацій керівників
методичних об’єднань. Підсумки атестації.
Підготовка та видання наказу за результатами
атестації педпрацівників у 2018-2019 н.р.

Голова АК
До
Заступник
20.10.2018 голови АК

4

5

6
7

8

Заступник
голови АК,
До
члени АК,
24.02.2019 керівники м/о

До
Заступник
28.02.2019 голови АК
До
10.03.2019
До
17.03.2019

Заступник
голови АК
Заступник
голови АК

Квітень
2019

Голова АК

Орієнтовний алгоритм дій
педагогічного працівника ЗОШ №24,
який атестується у 2018-2019 н.р.
№
Термін
1 До 20 вересня
2018

Заходи
Вивчення Типового положення
про атестацію педагогічних
працівників України

Співпраця
Заступник
голови АК

2

До 20 вересня
2018

Співбесіда щодо проходження
атестації.

Голова АК

3

20-25 жовтня
2018

Ознайомлення з графіком
роботи атестаційної комісії під
розпис

Заступник
голови АК

4

25-30 жовтня
2018

Складання та узгодження плану
індивідуальної підготовки та
проходження атестації

Заступник
голови АК

5

Жовтеньберезень

Виконання індивідуального
плану підготовки та проходження
атестації

Працівники
методичної
служби,члени
АК

6

Грудень-січень

Участь в оформленні
атестаційних матеріалів

Заступник
голови АК

7

До 10 березня
2019

Ознайомлення з атестаційною
характеристикою під розпис

Заступник
голови АК

8

До 20 березня
2019

Участь у засіданні атестаційної
комісії

Атестаційна
комісія

9

У тижневий
термін
після засідання
комісії

Отримання атестаційного листа з
рішенням комісії відповідного
рівня

Заступник
голови АК

