
ЗАТВЕРДКУЮ
голова атестацifшоi koMicii

iпьського фахового коледжу
та iнформацiйних

Сергiй НИКИФОРЧИН
2022 р.

захсrдi* членiв атестацiйrrоi кrэпдi{-,ii з педагогiчних працiвнlакiв
Кам'янець-Подiльського фахового коледжу iнлустрii, бiзнес1, та iнформацiйних

технологiй у 2022-202З навчальному рочi.

Nа
J/ 1l

Заходlt TepMiH виконання Вiдповiдальнi

1. видання наказу <про створення
атестацiйноТ KoMicii та затвердження Тi

складр)

До 20 10.2022 В.о. директора
коледжу,
методист
коледжу

) Ознайом;lення праutвнttкiв ] нака]о}{ r<Про

створеннJI атестацiйноi Korricii та

затверд}кення ii складу)

('екпстяп

атестацiйноi
KoMicii

J. Провелення заходiв з вt{вчення у трудовому
колективi Типового полоя(ення про
атесташiю педагогi чнltх праl_tiвн ttKi в

Жовтень-
листопад 2022 р.

Методист
коледжу

4. Складання списку педагогiчнлlх праuiвникiв.
якi пiд;rягають черговiй атестацiТ

До 10.10.2022 Методист
коледжу

5. Прийом атестацiйвою комiсiсю заяв вiд
педагогiчних працiвникiв про проходження
пOзачерговоi атестацiТ або про перенесення
TepMiHy черговоi атестацti, подань дIlректора
коледжy або педагогiчноi ради

До l0, |0.2022 Секретар
атестацiйноi
KoMicii

б Розгляд документiв, поданих до атестацiйноi
KoMiciT, затверд)кен ня списку педагогi чн и х

прачiвникi в,якi атестуватимуться

До 20 Ю 2а22 голова та члени
атестацiйноi
KoMicii

7. Затверлження графiка роботи атестацiйноi
KoMicii

До 20. \О 2а22 голова та члени
атестацiйнот
KoMiciT

8. Ознайомлення праuiвникiв, якi атестуються,
з графiком проведення l,K атестацii

!о 2а.Ю 2а22 Секретар
атестацlиноl
l\tr{vtl\,lt

9. Розгляд заяв про перенесення атестацii та
прийнятгя рiшень атестацiйними комiсiями

Веросень-
березень

голова та члени
атестацiйноi
KoMicii.

l0. Вивчення педагогiчноТ дiяльностi осiб, якi
о тАлт\ i rлтl n сйiULr lt\riDUл

Згiдно з графiком
з?О.lа.Z*22-
15.03.2022

Голова та tl,]Ieни
отдлтоттl тJI jлl
d i vv 1(lцitittvt

комlс11

11 Подаrшя до атестацiйноi KoMicii
характеристиIФI дiяльцостi педагогiтrного
пDацiвника, який атестуеться

{о 01,0З,2023р. Голови LЩt

tлl1. Ознайрмltенttя lIрацiвЕика -.
n л1 ла na\aa --_-1i,l tra /tl / f /lll Секiэеэ,а.р



характеристикою, наданою головою lЦ{ 2*.0з.2а23 атестацино1
KoMicii, голови
IIк

t3. пiдсумкове засiдаrrrrя koMicii I рiвrrя До 01 ,а4,2023 р. голова та члени
атестацiйноi
KoMicii

1,4 Оформлення та видача атестацiйних листlв Протягом трьох
днiв пiсля
засiдання
л-ол_.,,i,"',,п,ФI vv i qцIttjiui

комlс11

Голова та
секретар
атесташirjнот
KoMicii

15 Видання ЕЕжiву про шрисвоешuI
квалi фiкацiйних категорiй

Протягом п'яти
днiв пiсля
засiдання
атестаtiiйнот
KoMicii

[иректор
коледл(у,
методист
к:о-пЁдiку

1б. Оформлення атестацiйних матерiалiво якi
необхiдно подати на засiдання обласноi
атестацiйноi KoMicii Щепартамент1, освiти i
rtаyкr{ облдержадлtiнiстраl"lii дяя проведення
атестацiТ педагогiчних прачiвникiв, якi
претенд},ють на присвосння чи вiдповiднiсть

ранiше присвоенit1 квалi фiкачiйнiй категорiТ
ксtтецiалiст вищоi категорii> та педагогiчних
званнь

До 15 квiтня Методист
коледжу

17. Пiлсумкове засiдання атестацiйноi KoMicii III

рiвня flепартапlенту освiти t науки. молодi i

спорту облаоноi дер,rtавноi алмiнiстрачii
Х ме.п ьн и цькоi обласr,i.

!о 01.05.2023 р. Щирекгор
коледя{у,
методист
коледхсу

18. Узагальнення резyльтатiв атестацii Травень 2023р. голова та члени
атестацiйноi
KoMicii

19. Видання наказу про присво€ння чи
вiдгIовiднiсть ква;riфiкацiйноi категорiТ

<спецiалiст вищоi категорii>> та педагогiчних
звань

Протягом п'яти
днiв пiсля
засiдання
атеотацiйноi
KoMiciT III рiвня

.Щиректор
коледжу.
методист
коледжу

20. Розгляд результатiв атестацii на засiданнi
педагогiчноi ради

Червень 2О2Зр. Методl.tст
коледжY

Мстодист коледжу


