
                                                                                                                            Затверджено 

на засіданні атестаційної комісії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

протокол від 17 жовтня   2017 р. №1 

План 

заходів підготовки і проведення атестації педагогічних працівників 

на 2017-2018 н.р. 

№ Зміст роботи Дата Відповідальні 

1 Опрацювати Типове положення про атестацію 

педагогічних працівників від 06.10.2010 р. № 930 (Із 

змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом 

МОН № 1135 від 08.08.2013) 

вересень Голова АК 

2 Зібрати пакет документів з атестації на поточний рік. До 10.10.2017 р. Голова АК 

3 Створити атестаційну комісію, затвердити її склад 

наказом по школі. 

До 20.09. 2017 р. Директор школи 

4 Закріпити членів атестаційної комісії за вчителями, які 

атестуються для здійснення контролю і надання допомоги 

в підготовці та проведенні атестації. 

жовтень Голова АК 

5 Провести засідання шкільної атестаційної комісії 17.10.17 р. 

19.12.17 р. 

20.02. 18 р. 

27.03. 18 р. 

Голова АК 

6 Провести нараду з вчителями, що атестуються: 

а) про форму атестації; 

б) про кваліфікаційні вимоги (відповідно до нового 

Типового положення); 

вересень Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

7 Скласти індивідуальний план чергової атестації учителя, 

затвердити на методичній раді 

жовтень Заступник голови АК 

8 Оформити стенд в методкабінеті з питань атестації 

(вивісити нормативні документи) 

жовтень Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 



9 Вивчити та описати досвід вчителя біології Атаманчук Н. 

Л. 

протягом року Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

10 Шляхом анкетування вивчити рейтинг вчителя серед 

учнів, батьків. 

лютий Члени АК 

11 Провести презентацію творчих уроків. листопад-березень Члени АК 

12 Підготувати атестаційні матеріали для розгляду на 

робочих засіданнях атестаційної комісії та проведення 

м/к школи з розгляду атестаційних матеріалів. 

До 20.03 Голова АК 

13 Провести творчий звіт вчителів, які атестуються на 

засіданнях м/к. 

березень Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи  

14 Підготовити кваліфікаційні характеристики на вчителів, 

що атестуються та заповнити атестаційні листи. 

березень Члени АК 

15 Підвести підсумки атестації педпрацівників за 

навчальний рік у школі: узагальнити ці матеріали наказом 

по школі, розглянути на засіданнях м/к. 

березень Директор школи 

 


