ГРАФІК ТА ПЛАН ЗАСІДАНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»
у 2017-2018 навчальному році
№
з/п

Дата

1

29.09.2017

2

17.10.2017

3

23.12.2017

4

16.02.2018

5

16.03.2018

Порядок денний
1.Розподіл функціональних обов’язків між членами
атестаційної комісії;
2.Складання графіку засідань атестаційної комісії;
3.Розроблення плану роботи атестаційної комісії;
організаційні умови проведення атестації.
1. Розгляд заяв педагогічних працівників на участь в
атестації, перенесення строку атестації та затвердження
списків на проходження атестації в 2018 році.
2. Розгляд подання голови атестаційної комісії Центру
про присвоєння педагогічних звань (категорій), про
відповідність раніше присвоєному педагогічному
званню, про включення до списків на атестацію
педагогічних працівників у разі зниження ними рівня
професійної діяльності.
3. Затвердження графіка проведення атестації, плану
роботи атестаційної комісії на 2017-2018 н.рік
1. Заслуховування експертних груп за напрямками
рівня професіоналізму педпрацівників, які
атестуються.
2. Вивчення рівня навчальних досягнень учнів з
предмета (дисципліни), що викладають педагогічні
працівники, які атестуються.
3. Про участь педагогічних працівників, які атестуються
у роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та
інших заходах, пов'язаних з організацією навчальновиховної роботи.
1 Про результати ознайомлення з навчально-плануючою
документацією, розгляд результативності та якості
роботи педпрацівників (участь в олімпіадах, якість зрізів
знань та інше).
2. Про результати вивчення педагогічної діяльності осіб,
які атестуються, на підставі відвіданих уроків,
позанавчальних заходів. Участь педпрацівників в
обласних секціях, виставках, конкурсах фахової
майстерності, тощо.
1. Звіт голів методичних комісій про участь педпрацівників, які атестуються, у роботі методичних об’єднань,
виявлення творчих та організаторських здібностей,
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27.03.2018

виконання педагогічними працівниками своїх посадових
обов’язків.
2. Обговорення і затвердження атестаційних характеристик та ознайомлення з ними педпрацівників.
3. Прийняття рішення щодо атестованих.
Підсумкове засідання:
1.Ознайомлення педпрацівників з рішенням атестаційної
комісії І рівня.
2.Підписання атестаційних листів.
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