
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

 Голова атестаційної комісії __________ 

А.В.Чабак 

 від «15» вересня 2018 р.  

Графік  засідань 

атестаційної  комісії   Сосницького професійного аграрного ліцею 

на 2018-2019 н.р. 

№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін виконання Відповідальний  

I засідання 

1. 

__ 

2. 

 

__ 

3. 

Розгляд заяв педагогічних працівників про 

проходження чергової, позачергової 

атестації або відмова від неї 

Про розподіл обов’язків між членами 

атестаційної комісії 

Затвердження плану роботи та графіку 

засідань атестаційної комісії на 2016-2017 

н.р. 

 

 

 

 

 

До 20.10.18 

Секретар комісії 

 

 

 

Голова комісії 

 

 

II засідання 

1. 

__ 

2. 

 

__ 

Аналіз ходу атестації педагогічних 

працівників 

Розробка рекомендацій окремим категоріям 

педпрацівників, які атестуються 

 

 

 

грудень 

Члени атестаційної 

комісії 

 

III засідання 

1. Про результати вивчення системи роботи 

педпрацівників, які атестуються на основі 

відвіданих уроків, позакласних заходів, 

даних анкетування серед учнів, батьків, 

педагогів, членів відвіданих  м/к 

 

 

лютий 

Голова атестаційної 

комісії, члени комісії 

IV засідання 

1. 

__ 

2. 

 

3. 

 

__ 

4. 

Звіти педагогів на робочих місцях та розгляд 

атестаційних матеріалів 

Прийняття попередніх рішень 

Порушення клопотання перед обласною 

атестаційною комісією про встановлення 

вищих категорій, присвоєння педагогічних 

звань 

Матеріали педпрацівників, які атестуються 

на встановлення, підтвердження 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічних звань зібрати в 

методичний кабінет  до 1.04.2017 р. 

 

 

 

березень 

 

 

Члени атестаційної 

комісії 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО: 

 Голова атестаційної комісії __________ 

А.В.Чабак 

 від «15» вересня 2018 р.  

План-розклад роботи 

атестаційної  комісії   Сосницького професійного аграрного ліцею 

на 2018-2019 н.р. 

№ 

з/

п 

Зміст роботи Термін  Відповідальний Відмітк

а про 

викона

ння 

1 Засідання атестаційної комісії з 

розгляду питань:  

- розподіл обов’язків між 

членами атестаційної комісії;  

-  затвердження графіку роботи 

атестаційної комісії. 

вересень Голова 

атестаційної 

комісії 

 

2 Оформлення стенду щодо пи- 

тань атестації педагогічних 

працівників 

вересень заступник 

голови 

атестаційної 

комісії 

 

3 Опрацювання законодавчої, 

правової та нормативної доку- 

ментації з питань атестації 

педагогічних працівників 

вересень Голова, 

заступник 

голови 

атестаційної 

комісії 

 

4 Прийняття від адміністрації 

навчального закладу списків 

педагогічних працівників, які 

атестуються у черговому поряд- 

ку, приймання заяв від педаго- 

гічних працівників та подання 

адміністрації (педагогічної ра- 

ди) навчального закладу на по- 

зачергову атестацію інших 

документів 

До 10.10 Заступник 

голови 

атестаційної 

комісії, секретар 

 

5 Засідання атестаційної комісії з 

розгляду документів, поданих 

до атестаційної комісії 

Після 10.10  Голова 

атестаційної 

комісії 

 

6 Затвердження списку педаго- 

гічних працівників, які підля- 

гають черговій та позачерговій 

атестації. Доведення до відома 

педагогічних працівників його 

його під підпис 

До 20.10  Голова 

атестаційної 

комісії, секретар 

 



7 Складання індивідуальних гра- 

фіків підготовки і проходження 

атестації педагогічних 

працівників 

До 30.10 Голова, секретар  

атестаційної 

комісії 

 

8 Відвідування навчально-вихов- 

них заходів під час вивчення 

системи і досвіду роботи педа- 

гогів, що атестуються (згідно з 

індивідуальними графіками 

підготовки і проходження 

атестації) 

Листопад -

15 березня 

Голова, 

заступник 

голови, члени 

атестаційної 

комісії 

 

9 Засідання атестаційної комісії 

(за потребою)  

Листопад - 

березень 

Голова 

атестаційної 

комісії 

 

10 Приймання від адміністрації 

навчального закладу характе- 

ристики діяльності педагогічно- 

го працівника у 

міжатестаційний період  

До 01.03 Заступник 

голови, секретар 

атестаційної 

комісії 

 

11 Ознайомлення педагогічного 

працівника із характеристикою  

Не пізніше, 

як за 10 

днів до 

проведення 

заключного 

засідання 

 Голова 

атестаційної 

комісії 

 

12 Оформлення атестаційних 

листів, ознайомлення із ними 

педагогічних працівників 

До 15.03. Секретар 

атестаційної 

комісії 

 

13 Засідання атестаційних комісій 

з розгляду питань відповідно до 

повноважень:  

 І рівня  

 ІІ рівня  

 ІІІ рівня 

 

 

 

До 01.04 

До 10.04 

До 25.04 

 Голова 

атестаційної 

комісії, члени 

атестаційної 

комісії 

 

     

 

 


