
ПЛАН 
роботи атестаційної комісії 

Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 

 на   2019/2020 навчальний рік. 
 

№п

/п 

 Зміст  роботи Місяць 

проведення 

Відповідальний 

1 Проведення засідання атестаційної комісії 

№1 ( згідно з графіком засідань АК). 

16.09. 

2019 

Голова АК 

Пашко Р.Ф. 

2 Уточнення списків педпрацівників, які 

підлягають атестації, та кандидатів на 

присвоєння педагогічних звань.  

До 10.10.2019 Секретар АК 

Книшук В.В. 

3 Закріплення членів атестаційної комісії за 

вчителями, які атестуються для здійснення 

контролю і надання допомоги у підготовці 

і проведенні атестації.  

Жовтень 

2019 

Голова АК 

Пашко Р.Ф. 

4 Проведення засідання атестаційної комісії 

№2 ( згідно з графіком засідань АК). 

17. 10.2019 Голова АК 

Пашко Р.Ф. 

5 Видання наказу по школі про атестацію 

вчителів у 2019/2020 н. р. 

До 20.10.2019 Голова АК 

Пашко Р.Ф. 

6 Оформлення стенду  з питань атестації. До 08.11.2019 Секретар АК 

Книшук В.В. 

7 Здійснення глибокого вивчення  роботи 

вчителів, які атестуються. 

Листопад 2019-

-лютий 2020 

Адміністрація 

школи,  

члени АК 

8 Організація проведення засідань 

педагогічної ради, виробничих  нарад та 

методичної ради з розгляду атестаційних 

матеріалів. 

Грудень 2019- 

березень 2020 

Адміністрація 

школи, 

 члени АК 

9 Підготовка презентацій особистого досвіду 

роботи, досягнень вчителів, які 

атестуються. 

Листопад 2019 

лютий 2020 

Члени АК, 

вчителі, які 

атестуються. 

10 Організація проведення творчих звітів 

вчителів, які атестуються. 

Січень-

березень 

2020 

Книшук В.В., 

вчителі, які 

атестуються 

11 Прийом від керівника закладу 

характеристик діяльності педагогічних 

працівників у міжатестаційний період. 

Ознайомлення педагогів з 

характеристикою під підпис. 

Березень 2020 Секретар АК 

Книшук В.В. 

12 Оформлення матеріалів та атестаційних 

листів педагогічних працівників за 

результатами атестації. 

Березень 

2020 

Члени АК 

13 Проведення засідання атестаційної комісії 19.03.2020 Голова АК 



№3 ( згідно з графіком засідань АК). Пашко Р.Ф. 

14 Подача клопотань до атестаційної комісії 

управління освіти Вараської міської ради 

про присвоєння кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії», педагогічних 

звань та нагородження грамотами різного 

рівня за результатами атестації педагогів 

закладу. 

До 24.03.2020 Секретар АК 

Книшук В.В. 

15 Видання проекту наказу про підсумки 

атестації 

До 12.04.2020 Голова АК 

Пашко Р.Ф. 

16 Остаточне оформлення документації за 

підсумками атестації. 

З 10.04. по 

13.04. 2020 

Книшук В.В. 

17 Аналіз ходу та підсумків атестації. 

Підготовка звітної та статистичної 

документації. 

Травень 2020 Голова АК 

Пашко Р.Ф., 

секретар АК 

Книшук В.В. 

18 Оформлення папки з атестації 

педагогічних працівників за поточний рік. 

Травень 2020 Секретар АК 

Книшук В.В. 

 

 

 

ГРАФІК  ЗАСІДАНЬ  ШКІЛЬНОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ  

КОМІСІЇ 
№з/п Порядок денний Термін 

проведення 

Відповідальний 

1 1.Розподіл функціональних обов’язків 

між членами атестаційної комісії. 

2.Складання та затвердження графіка 

засідань та плану роботи АК. 

3.Повторне ознайомлення з 

повноваженнями атестаційних комісій І 

рівня, вимогами Типового положення 

про атестацію до кваліфікаційних 

категорій та педагогічних звань, 

повноважень атестаційних комісій І 

рівня. 

  16.09. 2019 Голова АК 

Пашко Р.Ф. 
 

2 1.Розгляд поданих  до АК документів, 

заяв і відповідно до цього допуск 

педагогічних працівників до атестації. 

Затвердження списків педагогічних 

працівників, які атестуються.  

2. Затвердження плану-графіка атестації 

педагогічних працівників  

на 2019/2020 н. р. 

 17.10.2019 Голова АК 

Пашко Р.Ф. 
 



3 1.Розгляд матеріалів з питань атестації 

педагогічних працівників та ухвалення 

рішень. 

2.Аналіз ходу атестації за 2019/2020 н.р. 

та підведення підсумків атестації. 

3. Моральне заохочення педагогів, які 

атестувались та подання клопотань про їх 

нагородження до атестаційної комісії 

управління освіти Вараської міської 

ради.  

19.03.2020 Голова АК 

Пашко Р.Ф. 
 

 

                                                                                             

                                                                                                          
 

 

 


