
Додаток № 2 

до протоколу № 1 засідання  

атестаційної комісії   

ДПТНЗ «Сумське ВПУ 

будівництва і дизайну»  

від __________________ 

                                                              

                                              Затверджую 

                                                                       Голова атестаційної комісії 

                                                                                            С.В. Сікірніцький 

 

План  

 проведення атестації педагогічних працівників  

ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» 

у 2020/2021 навчальному році 
 

№ 

з/

п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 

Видання наказу «Про створення 

атестаційної комісії та затвердження її 

складу» 

До 

20.09.2020 

Сікірніцький С.В., 

директор 

2 

Ознайомлення працівників з наказом 

«Про створення атестаційної комісії та 

затвердження її складу» 

До 

01.10.2020 

Тютюнник І.С., 

секретар АК 

3 

Проведення заходів з вивчення у 

трудовому колективі Типового 

положення про атестацію педагогічних 

працівників 

Жовтень-

листопад 

2020 

Сікірніцький С.В., 

голова 

атестаційної 

комісії 

4 

Складання попереднього списку 

педагогічних працівників, які 

атестуються 

Вересень 

2020 

Тютюнник І.С., 

секретар АК 

5 

Прийом  атестаційною комісією заяв 

від педагогічних працівників про 

проходження позачергової атестації 

або про перенесення терміну чергової 

атестації, подань керівника  та 

педагогічної ради навчального закладу 

До 

09.10.2020 

Тютюнник І.С., 

секретар АК 

6 
Створення бази даних педагогів, 

робота яких підлягає атестації 

До 

20.10.2020 

Тютюнник І.С., 

секретар АК 

7 

Розгляд заяв із питань атестації, 

затвердження графіка. Ознайомлення 

педагогів із  вимогами щодо 

підготовки до атестації 

До 

23.10.2020 

Тютюнник І.С., 

секретар АК 

8 
Затвердження планів підготовки до 

атестації педагогів 

До 

02.11.2020 

Сікірніцький С.В., 

голова 

атестаційної 



комісії 

9 

Ознайомлення з роботою педагогічних 

працівників, які атестуються, вивчення 

стану викладання, оцінювання рівня 

їхньої кваліфікації, професійної 

компетентності, педагогічного 

професіоналізму, якості педагогічної 

діяльності 

Листопад 

2020– 

березень 

2021 року 

Члени 

атестаційної 

комісії 

10 

Ознайомлення з атестаційними 

листами педагогічних працівників, які 

атестуються 

До 

05.03.2021 

Члени 

атестаційної 

комісії 

11 
Проведення підсумкового засідання 

атестаційної комісії I рівня 

        До 

30.03.2021 

Сікірніцький С.В., 

голова 

атестаційної 

комісії 

12  
Оформлення та видача атестаційних 

листів 

Протягом 3-

х днів після 

засідання 

атестаційно

ї комісії 

Голова та 

секретар 

атестаційної 

комісії 

13 Видання наказу про підсумки атестації 
До 

02.04.2021 
Тютюнник І.С. 

14 
Узагальнення результатів атестації 

 

Травень 

2021 

Сікірніцький С.В., 

директор 
 

 

Секретар атестаційної комісії                                                            І.С.Тютюнник  

 

 

 
 


