
Додаток
до наказу директора ПЗЗСО «Ліцей Київського міжнародного університету»

від 29.09.2022 №145
План роботи атестаційної комісії 

І рівня Ліцею КиМУ 
на 2022-2023 навчальний рік

№  з / іі Зміст роботи Термін
1. Підготовка та видання наказу «Про створення атестаційної комісії І 

рівня та атестацію педагогічних працівників у 2022-2023 н.р.»
До

20.09.2022
2. Підготовка Положення про про порядок визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників Ліцею Київського 
міжнародного університету.

29.09.2022

3. Засідання атестаційної комісії І рівня № 1 з розгляду питань (у 
змішаному форматі за потреби):

-  Ознайомлення із законодавчою нормативно-правовою 
документації з питань атестації педагогічних працівників, 
вивчення Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників

-  Розподіл функціональних обов'язків між членами атестаційної 
комісії на 2022-2023 навчальний рік

-  Планування роботи атестаційної комісії на 2022-2023 
навчальний рік

До
29.10.2022

4. Прийом заяв від педагогічних працівників щодо позачергової 
атестації, підвищення кваліфікаційної категорії, присвоєння звання, 
перенесення чергової атестації.

До
10.10.2022

5. Складання попередніх списків педагогічних працівників, які 
підлягають атестації

До
10.10.2022

6. Наказ про проведення атестації педагогічних працівників у 2022-2023 
н.р.

До
10.10.2022

7. Оформлення рубрики з питань атестації педагогічних працівників на 
сайті закладу.

До
20.10.2022

8. Засідання атестаційної комісії І рівня № 2 з розгляду питань (у 
змішаному форматі за потреби):

Розгляд та затвердження заяв педагогічних працівників, що 
надійшли до атестаційної комісії щодо підвищення 
кваліфікаційних категорій у 2022-2023 навчальному році. 
Закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, які 
атестуються у 2022-2023 навчальному році.

До
20.10.2022

9. Направлення на курси підвищення кваліфікації та на стажування 
педагогічних працівників та складання плану-графіку стажування 
педагогічних працівників, з метою стимулювання цілеспрямованого 
безперервного підвищення рівня професійної компетентності 
педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності.

До
20.10.2022

10. Затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у 
2022-2023 н.р., графіка роботи атестаційної комісії та ознайомлення їх 
під підпис. Прийняття рішення щодо перенесення строку чергової 
атестації (може прийматися впродовж року)

До
20.10.2022

11. Опрацювання нормативно-правових документів педагогічними 
працівниками, що атестуються

До
20.10.2022

12. Складання індивідуальних планів проходження стажування та планів 
індивідуальної підготовки педагогами, які атестуються та підвищують

Жовтень
2022



свою кваліфікацію.

13. Вивчення атестаційною комісією педагогічної діяльності вчителів, що 
атестуються

До
15.03.2023

14. Звіт педагогічних працівників щодо проходження стажування та 
курсів підвищення кваліфікації (у змішаному форматі за потреби):

До
25.12.2022

15. Презентація досвіду роботи педагогів, які атестуються. До 15.02. 
2023

16. Засідання атестаційної комісії І рівня № 3 з розгляду питань (у 
змішаному форматі за потреби):

-  Про аналіз роботи педагогічних працівників, які атестуються в 
2021-2022 навчальному році

До
18.02.2023

17. Проведення засідань методичних об'єднань Ліцею з розгляду 
матеріалів оцінки діяльності педагогів, які атестуються, за 
результатами вивчення системи і досвіду їх роботи.

До
01.03.2023

18. Подача до атестаційної комісії характеристик діяльності педагогічних 
працівників в міжатестаційний період

До
01.03.2023

19. Ознайомлення педагогів, що атестуються з характеристиками під 
підпис.

До
01.03.2023

20. Підготовка атестаційних листів. До
20.03.2023

21. Засідання атестаційної комісії І рівня № 4 з розгляду питань:

-  Проведення атестації педагогічних працівників
-  Ознайомлення педагогічних працівників із рішенням комісії 

під підпис у день засідання комісії.

29.03.2023

22. Видача одного екземпляра атестаційного листа педагогічним 
працівникам під підпис

29.03.2023

23. Наказ директора за результатами атестації 29.03.2023

24. Доведення до відома педагогічного працівника наказу за результатами 
атестації, подача його до бухгалтерії для нарахування заробітної 
плати

30.03.2023.

25. Засідання атестаційної комісії І рівня № 5 з розгляду питань (у 
змішаному форматі за потреби):

Про результати атестації педагогічних працівників.
Про підсумки роботи атестаційної комісії у 2022 -  2023 
навчальному році

До
15.04.2023

26. Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками 
атестації 2022-2023 навчального року.

Квітень
2023
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