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Про склад атестаційної комісії та
проведення атестації педагогічних
працівників ДПТНЗ «Дніпровський центр
професійно-технічної освіти» у 2018 році
На виконання ст.54 Закону України «Про освіту», Типового положення
про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року за № 930 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року за
1255/18550 (зі змінами), наказу департаменту освіти і науки
облдержадміністрації від 21.08.2017 № 453-к/тр «Про склад атестаційної
комісії та проведення атестації керівних кадрів та педагогічних працівників
навчальних та інших закладів у 2018 році» з метою стимулювання
підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників,
росту професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення
престижу й авторитету та для забезпечення організованої роботи атестаційної
комісії навчального закладу,НАКАЗУЮ:
1.
Організувати проведення атестації педагогічних працівників у
2017-2018 навчальному році та забезпечити своєчасне проходження ними
підвищення кваліфікації.
2.
Для
організації
та
проведення
атестації педагогічних
працівників створити у навчальному закладі атестаційну комісію І рівня у
слідуючому складі:
СТРІЛЕЦЬ
Олександр Іванович
ЄМЕЦЬ
Ірина Семенівна
КОНЯХІНА
Інна Олександрівна

голова комісії, директор центру
заступник голови атестаційної комісії,
заступник директора з навчально-виробничої
роботи
секретар атестаційної комісії, методист

ЖИВОТОВА
Світлана Геннадіївна
ЗЮКОВА
Людмила Іванівна
БОЛОТОВА
Марина Володимирівна
БАЛЯ
Тетяна Андріївна
ЯШНИЙ
Андрій Сергійович
ЗУЄНКО
Сергій Володимирович
ПАНЧЕНКО
Сергій Іванович
ЖИВОТОВСЬКА
Марія Юріївна
КОВАЛЕНКО
Євгенія Іванівна
ПОДОПРИГОРА
Віта Василівна
МОХУНЬ
Анжела Геннадіївна
ХАРИТОНЮК
Інна Сергіївна
ОСИПЕНКО
Надія Ніязівна
ДЯДЬКОВА
Людмила Михайлівна
РУДЕНКО
Валентин Павлович
КРАВЧЕНКО
Заріна Геннадіївна

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
заступник директора з навчальної роботи
заступник директора з навчально-виховної
роботи
завідуюча відділення зв’язку
завідуюча відділення автотранспорту та
будівництва
голова профспілкового комітету
старший майстер
старший майстер
старший майстер
голова
методичної
комісії
металооброблювальних
та
електротехнічних
професій, майстер в/н, викладач спеціальних дисциплін
голова методичної комісії зв’язку та
інформаційно-комунікаційних
технологій,
майстер
в/н,
викладач
спеціальних
дисциплін
голова методичної комісії електрогазозварювальних
професій,
майстер
в/н,
викладач спеціальних дисциплін
голова методичної комісії слюсарних та
оздоблювальних
професій,
викладач
спеціальних дисциплін
голова методичної комісії гуманітарних та
суспільних дисциплін, викладач української
мови та літератури
голова методичної комісії природничоматематичних
дисциплін,
викладач
математики та інформатики
голова
методичної
комісії
викладачів
фізичного виховання та захисту Вітчизни,
керівник фізичного виховання
голова методичної комісії класних керівників
та вихователів, викладач історії

3. Атестаційній комісії:
- організувати збір заяв педагогічних працівників на участь в атестації, про
перенесення строку атестації;
- сприяти своєчасному поданню в атестаційну комісію керівником
(педагогічною радою) закладу списків педагогічних працівників, які
підлягають
черговій
атестації,
із
зазначенням результатів
попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації,
та списків педагогічних
працівників для присвоєння кваліфікаційної
категорії, педагогічного звання, а також, подання на осіб, які знизили рівень
професійної діяльності;
до 10 жовтня 2017 року
- розглянути надані заяви педагогічних працівників, подання керівника
(педагогічної ради) закладу, прийняти рішення щодо перенесення строку
чергової атестації, затвердити списки педагогічних працівників, графік
засідань атестаційної комісії, та ознайомити з ними під підпис педагогічних
працівників, які атестуються.
до 20 жовтня 2017 року
- закріпити членів атестаційної комісії за педагогічними працівниками, які
атестуються, для вивчення їх педагогічної діяльності шляхом відвідування
уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення
рівня навчальних досягнень учнів, студентів, курсантів, слухачів, вихованців
(далі - учні) з предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник,
ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним
працівником своїх посадових обов'язків, його участі у роботі методичних
об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією
навчально-виховної роботи;
до 16 жовтня 2017 року
- завершити вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, з
урахуванням досягнень у міжатестаційний період, оформити атестаційні
листи у 2 примірниках та ознайомити педагогічних працівників з
атестаційними характеристиками під підпис;
до 15 березня 2018 року
- забезпечити своєчасний розгляд звернень педагогічних працівників під час
проведення атестації;
постійно
4. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Ємець І.С.:
- надати в атестаційну комісію ІІІ рівня копію наказу про склад атестаційної
комісії та проведення атестації, про затвердження списків на участь в
атестації та графіка роботи атестаційної комісії, копії заяв від педагогічних
працівників про перенесення строку атестації, табличний варіант списку
педагогічних працівників, щодо яких буде прийматись рішення атестаційною
комісією ІІІ рівня;

до 20 жовтня 2017року
- надати в атестаційну комісію ІІІ рівня атестаційні матеріали на
педагогічних працівників , щодо яких порушено клопотання про прийняття
рішення атестаційною комісією ІІІ рівня: клопотання на ім’я голови
атестаційної комісії ІІІ рівня, атестаційні листи з атестаційними
характеристиками у 2-х примірниках, копії посвідчень про підвищення
кваліфікації педагогічних працівників та керівні кадри, копію наказу по
закладу за результатами атестації та табличний варіант списку педагогічних
працівників із зазначенням рішення атестаційної комісії І рівня;
до 14 квітня 2018 року
- підготувати узагальнені цифрові звіти за результатами атестації і нагородні
матеріали на педагогічних працівників, які за результатами атестації 2018
року заслуговують на заохочення обласними та відомчими заохочувальними
відзнаками, та надати їх в атестаційну комісію департаменту освіти і науки
облдержадміністрації;
до 15 травня 2018 року
5.
Підсумкове засідання атестаційної комісії
27.03.2018 року.

І рівня провести

6.
Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на
заступника директора з навчально-виробничої роботи Ємець І.С., контроль
залишаю за собою.
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