КОПІЯ
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№ з/п

Спеціальність за
дипломом

Порядок денний:
1. Про розгляд списків педагогічних працівників , які підлягають черговій атестації у
2018/2019 навчальному році
(доповідач Ковальова О.М.).
2. Про погодження графіка роботи атестаційної комісії на 2018/2019 навчальний рік
(доповідач Шукалюков Ю.Л.).
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника голови атестаційної комісії І рівня Ковальової О.М., яка
ознайомила членів комісії зі списками педагогічних працівників, які підлягають черговій
атестації у 2018/2019 навчальному році відповідно до п.2.10.Типового положення.
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ВИСТУПИЛИ:
Рясна Л.І., завідувач Катеринівським
дошкільним навчальним закладом, яка
проінформувала членів комісії про те, що у 2018/2019 навчальному році у Катеринівському
дошкільному навчальному закладі черговій атестації підлягають 2 педагогічних працівника.
Шукалюков Ю.Л., голова атестаційної комісії, директор школи, який зазначив, що
атестація педагогічних
працівників являє собою потужний мотивуючий фактор
професійного самовдосконалення педагогічних працівників, оскільки підвищення
об’єктивності атестації, ефективне функціонування системи науково-методичного супроводу
атестаційних процесів стимулює педагогічних працівників до професійного зростання.
Наголосив на тому, що членам атестаційної комісії необхідно чітко знати і дотримуватися
прав та обов’язків. Об’єктивно вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом
відвідування уроків та позаурочних заходів. Переглянути план роботи школи, розділ
«Атестація
педагогічних працівників». Звернув увагу на основні документи, що
регламентують процес атестації: Типове положення про атестацію педагогічних працівників,
затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550(із змінами,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011
№ 1473, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327, наказом
Міністерства освіти і науки України від 08.08. 2013 за № 1135),
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються у 2018/2019 навчальному
році.
2. СЛУХАЛИ:
Шукалюкова Ю.Л., голову атестаційної комісії, який ознайомив членів атестаційної комісії з
графіком роботи атестаційної комісії на 2018/2019 навчальний рік.
Засідання
Дата
Черга денна
проведення
№1
18.09
1. Створення атестаційної комісії І рівня на 2018/2019
н.р.
2. Розподіл обов’язків між членами атестаційної
комісії.
3.Організаційні умови атестації.
№2
17.10
1. Про розгляд списків педагогічних працівників, які
підлягають черговій атестації у 2018/2019
навчальному році
2. Погодження графіку роботи атестаційної комісії І
рівня.
3.Співбесіда з педагогічних працівниками щодо
складання індивідуального плану підготовки і
проходження атестації, умов атестації.
№3
25.12
1. Про хід вивчення системи роботи вчителів, що
атестуються,членами атестаційної комісії.
2.Вироблення рекомендацій педагогічним

№4

12.02.

№5

26.03

працівникам, що атестуються.
1. Про результати вивчення роботи педагогічних
працівників,які атестуються, на основі відвіданих
уроків, позакласних заходів,даних анкетування серед
учнів,батьків,висновків методичних об’єднань
учителів.
2.Розгляд атестаційних матеріалів педагогів.
Про підсумки атестації у 2018/2019 навчальному році
педагогічних працівників школи.

УХВАЛИЛИ:
3.1 Погодити графік роботи атестаційної комісії на 2018/2019 навчальний рік.
3.2 Ознайомити педпрацівників, які атестуються з графіком роботи атестаційної
комісії на 2018/2019 навчальний рік.

Голова атестаційної комісії
Секретар
Згідно з оригіналом
Директор школи
18.10.2018

(оригінал підписано)

Ю.Л.Шукалюков
С.М. Лазаренко
Ю.Л.Шукалюков

