РОЗГЛЯНУТО
На засіданні атестаційної комісії
Протокол №1 від 17.10. 2019

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Київського
професійного будівельного ліцею
____________ Микола ІВАНЕЦЬ

План роботи атестаційної комісії
Київського професійного будівельного ліцею
( відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930,
зі змінами та доповненнями - накази Міністерства освіти і науки України
від 20.12.2011 № 1473 та від 08.08.2013 №1135 )
№
з/п
1
2

Дата

Заходи

До 20.09.2019
До 20.09.2019

3

До 01.10.2019

4

21.0910.10.2019
21.0910.10.2019

Створення атестаційної комісії ліцею
Ознайомлення ПП з наказом про створення
атестаційної комісії на 2019-2020
навчальний рік
Ознайомлення ПП з Типовим положенням
про атестацію.
Оформлення атестаційного куточка
Прийом заяв про позачергову атестацію,
про відмову від чергової атестації
Перевірка наявності документів про
підвищення кваліфікації та стажування ПП,
які атестуються
Подання керівника закладу до АК ІІІ рівня
щодо присвоєння кваліфікаційної категорії
«спеціаліст вищої категорії», педагогічного
звання «старший викладач» та
педагогічного звання «викладач-методист»
Співбесіди з педпрацівниками щодо
складання індивідуальних планів
проходження атестації

5

6

До 18.10.2019

7

До 17.10.2019

8

17.10.2019

9

За період з
попередньої
атестації до
20.02.2020
18.12.2019

10
11

За 10 днів до
засідання

Комісія ПТНЗ
Виконавець
Документ
Директор
Наказ
Методист
Інструктивнометодична
нарада
Методист
Стенд: куточок
атестації
педпрацівників
Голова АК
Заяви
педпрацівників
Відділ
Ксерокопії
кадрів
документів
Директор

Подання

Методист,
голови МК

Індивідуальні
плани ПП щодо
проходження
атестації
Протокол
Графік атестації
Ознайомлення
Наказ про
закріплення
членів АК за
ПП, які
атестуються

Засідання атестаційної комісії
1.Розгляд заяв і затвердження списку ПП,
які атестуються
2.Затвердження індивідуальних планів
роботи ПП щодо проходження атестації
3. Закріплення членів АК за
педпрацівниками, які атестуються
4.Затвердження графіка атестації (подальше
ознайомлення з ним ПП під підпис )
Вивчення професійної діяльності ПП, що
атестуються; виконання графіка роботи
атестаційної комісії

Голова АК

Попереднє заслуховування звіту щодо
професійної діяльності ПП, які атестуються
Ознайомлення ПП з атестаційними листами
та характеристиками

Голова АК

Голова АК

Секретар
АК, відділ
кадрів

Протоколи,
аналітичні
матеріали,
відгуки
Аналітичні
матеріали
Атестаційні
листи,
характеристики

12

10.0220.02.2020

Оформлення атестаційних документів

Секретар
АК, відділ
кадрів

13

20.02.2020

Засідання атестаційної комісії КПБЛ
( І рівня )
Атестація ПП ліцею згідно графіка

Голова АК

14

До 01.03.2020

Секретар
АК, відділ
кадрів

15

До 30.04.2020

16

30.0431.05.2020

Надання до АК ІІІ рівня атестаційних
матеріалів
(клопотання АК І рівня щодо атестації
керівного складу та ПП; подання про
позачергову атестацію ПП; копії
документів)
Реалізація рішень АК щодо атестації
педпрацівників
Аналіз підсумків атестації, підготовка
звітної та статистичної документації щодо
роботи АК І рівня

Заступник голови атестаційної комісії
Секретар атестаційної комісії

Атестаційні
листи,
характеристики,
клопотання,
витяги з
протоколів
Протокол
Наказ по ліцею
щодо
результатів
внутрішньої
атестації ПП
Атестаційні
матеріали,
атестаційні
листи,
характеристики

Директор

Наказ

Методист

Аналітичні
матеріали
Розгляд на
засіданні ПР
Підсумковий
наказ про
атестацію ПП

Жанна КАРПОВА
Олена КИРИЧЕНКО

