№
Заходи

Терм ін

В ідповідальний

з/п
1

С творення атестаційної ком ісії І рівня:
І .Розподіл ф ункціональних об ов’язків.
2.

До
19.09.2017

Рибачук В.П .,
М андрик Л.П.

С кладання граф іка засідань.

3.
Розробка плану роботи атестаційної
комісії.
1.

П одання заявок на підвищ ення
кваліфікації.

СерпеньВересень

Рибачук В.П.

2.

О знайом лення педколективу з наказом
про створення акредитаційної комісії.

В ересень

Рибачук В.П.

3.

1.П роведення співбесід з педагогами.

До
09.10.2017

Рибачук В.П.,

2.
П одання директора коледж у на
атестацію педпрацівників.

М андрик Л.П.

3.
П ланування персональної діяльності
педагогів, які атестую ться.
4. П рийом заяв від викладачів на
позачергову атестацію .
4.

Засідання атестаційної ком ісії №1
П итання для розгляду:
1.Затвердж ення граф іку роботи.
2.3атвердж ення списків педпрацівників,
які атестую ться.

Вересень
2017р.

Рибачук В.П.,
М андрик Л.П.

3.О знайом лення педагогічних
працівників з індивідуальними
планами проходж ення атестації.
4 .О знайом лення з планом-граф іком
атестації у 2018 р.
5.

Засідання атестаційної ком ісії № 2
П итання для розгляду:

Л истопад
2017р.

Г ордієць І. А.,
К орж евський
М .Ю .,
адміністрація
коледж у

Січень
2018р.

Гордієць І. А.,
К орж евський
М .Ю .

Рибачук В.П .,
М андрик Л.П.

1.Звіт викладачів, щ о атестую ться, щ одо
роботи над методичною тем ою та
впровадж енням інноваційних форм
роботи на заняттях.
2.А наліз рівня навчальних досягнень
студентів викладачів, щ о атестую ться у
2018 році.
6.

Засідання атестаційної ком ісії № 3
П итання для розгляду:
1.П ервинне ознайом лення з
результатам и вивчення навчальном етодичної та виховної роботи
викладачів, які атестую ться.
2 . Звіт викладачів, щ о
атестую ться, щ одо роботи над
м етодичною темою та впровадж енням
інноваційних форм роботи на заняттях,
стану організації навчальної та виховної
роботи

7.

П одання керівником закладу
характеристик діяльності педпрацівників
в м іж атестаційний період. Складання
характеристик педагогічної діяльності
викладачів у рік атестації.

До
01.03.2018р.

8.

Засідання атестаційної ком ісії № 4

Рибачук В.П .,
До
15.03.2017р. М андрик Л.П.

П итання для розгляду:
1.А наліз ходу атестації. П ідведення
підсум ків діяльності педпрацівників.
2. О знайомлення педагогічних

працівників з характеристикою
діяльності у м іж атестаційний період та у
рік атестації
9.

Н адання м етодичної допом оги
викладачам, які атестую ться

П остійно

Члени
атестаційної
ком ісії

10.

О ф орм лення документації.

До
20.03.2018р.

Б ернацька Г.С.

24.03.2018р.

Члени
атестаційної
ком ісії

Заповнення атестаційних листів.
О ф ормлення підсумкового протоколу
засідання атестаційної ком ісії із
зазначенням результатів голосування.
П ідготовка наказу про підсумки
атестації.
11.

П ідсумкове засідання атестаційної
ком ісії № 5
П итання для розгляду:
1. А тестація викладачів коледжу.

12.

П одання атестаційних листів на
встановлення та підтвердж ення вищ ої
категорії та встановлення педагогічного
звання.

До
01.04.2018р.

Рибачук В.П.

13.

В идача атестаційних листів за
результатам и роботи акредитаційної
ком ісії І рівня.

Березень

Рибачук В.П.

14.

В идання наказу про наслідки атестації.

К вітень

Рибачук В.П.

15.

О тримання та видача атестаційних
листів за результатам и роботи
акредитаційної ком ісії II рівня.

Травень

Рибачук В.П.

16.

В исвітлення ходу атестації педагогічних
працівників на сайті коледжу.

П остійно

К уліш О.А.

