
ПЛАН ЗАХОДІВ 

Калуської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників 

у 2017-2018 навчальному році 

 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

 

Хто відповідає Форма 

узагальнення 

1. Коригування перспективного плану 

атестації педагогічних працівників 

вересень Коротич М.І. перспективний 

план 

2. Створення шкільної атестаційної 

комісії. Підготовка відповідного 

наказу. 

 

до 20.09 Коротич М.І., 

Гузаревич Л.Ф. 

 

наказ 

3. Підготовка списку педагогічних 

працівників, які відповідно до 

перспективного плану братимуть 

участь у черговій атестації 2018 року, 

прийом заяв від педагогів на 

позачергову атестацію 

 

до 20 .09 Гузаревич Л.Ф. список, заяви, 

копії свідоцтв 

про 

проходження 

курсів 

4. Ознайомлення педагогів із Типовим 

положенням про атестацію 

педагогічних працівників України» 

(наказ Міністерства освіти України 

від 06.10.2010 року, зареєстрованого 

в МЮУ 14.12.2010 №1255/18550 зі 

змінами, затвердженими наказом 

МОН молоді та спорту від 20.12.2011 

№1473)  

 

вересень Гузаревич Л.Ф. інформація на 

ОН 

5. Проведення організаційного 

засідання атестаційної комісії №1. 

Ознайомлення зі списком 

педагогічних працівників, які 

братимуть участь у черговій атестації 

2018 року та розгляд заяв від 

педагогічних працівників, які 

атестуватимуться позачергово  

22.09 Коротич М.І., 

Гузаревич Л.Ф. 

члени ШАК 

протокол 

засідання ШАК 

№1 

6. Оформлення стенда з питань 

атестації 

жовтень Гузаревич Л.Ф. стенд 

7. Ознайомлення педагогічного 

колективу зі списком учителів, що 

атестуються у 2018 році 

жовтень Коротич М.І. стенд, протокол 

наради 

8. Проведення засідання атестаційної 

комісії №2. Складання графіка 

атестації педагогічних працівників у 

2018 році. 

 

13.10 Коротич М.І., 

Гузаревич Л.Ф. 

члени ШАК 

протокол 

засідання ШАК 

№2 

9. Доведення графіка проведення 

атестації до відома педагогів, які 

атестуються під підпис, видання 

до 25.10. Коротич М.І., 

Гузаревич Л.Ф. 

наказ, 

відомість-

ознайомлення 



наказу про атестацію. 

10. Вивчення системи роботи 

педагогічних працівників, що 

атестуються в 2018 році.  

Підготовка атестаційних 

характеристик та ознайомлення з 

ними педагогів під підпис 

 

до 15.03 дирекція, 

члени ШАК 

книги ВК, 

описи систем 

роботи, 

атестаційні 

характеристики, 

відомість-

ознайомлення 

11. Обговорення методичних 

напрацювань та педагогічної 

майстерності педагогів які 

атестуються на засіданнях ШМО. 

Вернісаж педагогічних ідей. 

січень керівники 

ШМО 

протокол 

засідання МО 

12. Проведення засідання методичної 

ради з питання вивчення та 

погодження методичних 

напрацювань педагогів, які 

атестуються  

10.01. дирекція, 

члени ШАК 

протокол 

засідання МР  

13. Співбесіди з учителями, що 

атестуються: оцінка професійної 

майстерності 

січень-

лютий 

дирекція школи  

14. Організація та проведення відкритих 

уроків, майстер-класів та виховних 

заходів педагогами, які атестуються в 

2018 році.  

 

жовтень-

березень 

заступники 

директора 

графік 

проведення  

15. Презентація педагогічних ідей, 

методичних напрацювань вчителів, 

які атестуються в 2018 році. 

 

 березень  методичні 

напрацювання 

педагогів 

16. Проведення засідання  шкільної 

атестаційної комісії №3 з питань 

аналізу результатів вивчення системи 

роботи педагогічних працівників, що 

атестуються і атестації (розгляд 

атестаційних характеристик, 

заслуховування педагогічних 

працівників, винесення відповідних 

рішень). 

 

26 березня Коротич М.І., 

Гузаревич Л.Ф. 

члени ШАК 

протокол 

засідання ШАК 

№3, атестаційні 

листи 

17. Підготовка наказу «Про результати 

атестації педагогічних працівників 

атестаційною комісією І рівня у 2018 

році ». 

 

березень Гузаревич Л.Ф. 

 

наказ 

18. Видача педагогам атестаційних 

листів та ознайомлення їх з наказом 

«Про підсумки атестації 

педагогічних працівників у 2018 

році»  під підпис 

до 29.03. Гузаревич Л.Ф. відомість-

ознайомлення 

19. Підготовка матеріалів до засідання 

міської атестаційної комісії (подання 

клопотання про атестацію 

педагогічних працівників школи 

до 01квітня Гузаревич Л.Ф. 

 

клопотання, 

атестаційні 

матеріали  



атестаційною комісією ІІ рівня, 

атестаційні матеріали). 

 

20. Поміщення копій свідоцтв про 

проходження курсів, перших 

примірників атестаційних листів до 

особових справ педагогічних 

працівників, які пройшли атестацію.  

 

до 30.03 Гузаревич Л.Ф. 

 

особові справи 

педагогічних 

працівників, 

відомість-

ознайомлення  

21. Видача других примірників 

атестаційних листів педагогічним 

працівникам під розпис. 

 

до 10.04 Гузаревич Л.Ф. 

 

відомість 

ознайомлення  

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи, 

голова шкільної атестаційної комісії                Коротич М.І. 

 

 

Секретар шкільної атестаційної комісії                                                              Гузаревич Л.Ф. 
 

 


