
 

 

                                                                                                                          Затверджено 

                                                                                                                                                                                   на засіданні атестаційної комісії 

                                                                                                                                                                        протокол від 17 жовтня 2017 р. №1 

 

План засідань атестаційної комісії  

Козівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

на 2017-2018 н. р. 
 

№ Зміст роботи Дата Відповідальні 

1 Засідання атестаційної комісії №1 

1.Про розподіл  обов’язків між членами атестаційної комісії. 

2. Затвердження плану роботи та теми засідань атестаційної комісії. 

3. Затвердження списків  педагогічних працівників на  проходження 

чергової атестації. 

4. Затвердження  графіка атестації та плану заходів. 

5. Про подання до атестаційної комісії відділу освіти Козівської  РДА. 

17.10.2017 р. Голова АК 

2 Засідання атестаційної комісії № 2 

1.Про  вивчення системи та досвіду роботи вчителів, які атестуються, 

членами атестаційної комісії 

2.Вироблення рекомендацій для працівників, які атестуються. 

19.12.2017 р. Голова АК 

3 Засідання атестаційної комісії № 3 

1. Про  вивчення системи та досвіду роботи вчителів, які атестуються, 

членами атестаційної комісії 

2. Ознайомлення з атестаційними характеристиками. 

 

20.02. 2018 р. Голова АК 

4 Засідання атестаційної комісії № 4 

1.Звіти педагогів , які атестуються 

2. Встановлення   та підтвердження  першої, другої категорії. 

3. Подання на атестаційну комісію  відділу освіти Козівської  РДА 

27.03.2018 р. Голова АК 
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План роботи атестаційної комісії  

Козівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

на 2017-2018 н. р. 

 

№ Зміст роботи Дата Відповідальні 

1 Опрацювати  Типове   положення про атестацію педагогічних працівників України  Вересень, 

2017 р. 

Голови м/о   

2 Засідання атестаційної комісії №1 

1.Про розподіл  обов’язків між членами атестаційної комісії. 

2. Затвердження плану роботи та теми засідань атестаційної комісії. 

3. Затвердження списків  педагогічних працівників на  проходження чергової 

атестації. 

4. Затвердження  графіка атестації та плану заходів. 

5. Про подання до атестаційної комісії відділу освіти Козівської  РДА. 

17.10.2017 р. Голова АК 

3 Видати наказ по школі “Про  створення   шкільної атестаційної комісії у 2017/2018 

н.р.“ 

Вересень, 

2017 р. 

Директор школи 

4 Оформити стенд з питань атестації До 20.10.2017 р. Івахів М. І. заст. з НВР 

5 Уточнити списки педкадрів, які підлягають атестації, та кандидатів на присвоєння 

вищої категорії, педзвань. 

До 10.10.2017 р. Івахів М. І. заступник з 

НВР 

6 Засідання атестаційної комісії № 2 

1.Про  вивчення системи та досвіду роботи вчителів, які атестуються, членами 

атестаційної комісії 

2.Вироблення рекомендацій для працівників, які атестуються. 

19.12.2017 р. Голова АК 

7 Закріпити членів атестаційних комісій за вчителями, які атестуються, для здійснення 

контролю та надання допомоги  в підготовці та атестації 

17.10.2017 р. Директор школи 

8 Скласти плани творчих звітів учителів, які атестуються. До 27.10.2017 р. Голови М/О 

9 Провести творчі звіти вчителів, які атестуються на вищу категорію Грудень-лютий  

2017-2018 рр. 

Голови М/О 

10 Здійснити вивчення системи і досвіду роботи вчителів, які атестуються Протягом року Амін. школи, відп. члени 

АК 



 

 

11 Засідання атестаційної комісії № 3 

1. Про  вивчення системи та досвіду роботи вчителів, які атестуються, членами 

атестаційної комісії 

2. Ознайомлення з атестаційними характеристиками. 

 

20.02. 2018 р. Голова АК 

12 Підготувати атестаційні матеріали для розгляду на засіданні  атестаційної  комісії. До 20.03.2018 р. Члени комісії, вчителі, які 

атест. 

13 Засідання атестаційної комісії № 4 

1.Звіти педагогів , які атестуються. 

2. Встановлення   та підтвердження. 

3. Подання матеріалів на атестаційну комісію  відділу освіти Козівської  РДА 

27.03.2018 р. Голова АК 

14 Видача наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань квітень 2018 р. Атестаційна комісія 

15 Доведення  наказу до відома педагогічного працівника під підпис Протягом 3 днів 

після видачі наказу 

Атестаційна комісія 

16 Подання наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати Протягом 3 днів 

після видачі наказу 

Амін. школи, відп. члени 

АК 


