
                                                             2020-2021 н.р 

 Організаційні заходи Технічна робота  

(оперативні наради) 

Звітність Засідання 

В
ер

ес
ен

ь
 

1.Корекція 

перспективного  плану 

атестації та курсової 

перепідготовки 

вчителів            

07-11.09.20 

 

Ознайомлення колективу 

педпрацівників з нормативними  

та директивними документами 

щодо атестації       

                             до 14.09.20 

Заявка на курсове 

підвищення педагогічної 

кваліфікації на 2020-

2021н.р.(електронна заявка) 

до 01 липня 2020 

Наказ «Про організацію 

атестації вчителів»   

                             18.09.20 

№1 1.Розгляд списку педагогічних працівників, 

які підлягають атестації, згідно з перспективним 

планом атестації.  

2.Розподіл функціональних обов'язків між 

членами атестаційної комісії.  

3.Затвердження графіка засідань атестаційної 

комісії, циклограми діяльності атестаційної 

комісії.  

4.Ознайомлення з параметрами оцінювання 

професійної діяльності відповідно до 

кваліфікаційних категорій та тарифних розрядів.                                         

18.09.20 

Ж
о

в
т
ен

ь
 

Випуск бюлетеня 

засідання  

  

Прийом заяв на чергову та 

позачергову атестацію 

                          до 10.10.20 

Оновлення матеріалів з питань 

атестації пед. працівників  в 

метод. кабінеті, учительській 

12- 16.10.20 

Узгодження координаційного 

плану роботи, вчителя який 

атестується              21-25.10.20 

  

Надати до департаменту 

гуманітарної політики 

заявку на атестацію 

педагогічних працівників у 

2021 році 

                      до12.10.20 

 Наказ «Про  атестації 

вчителів»   

                20.10.20 

№2.1.Розгляд списків педагогічних працівників, 

які підлягають черговій атестації, із 

зазначенням строків проходження курсів 

підвищення кваліфікації;  

2.Розгляд заяв на позачергову атестацію.  

      3.Подання директора школи про присвоєння 

педагогічним  працівникам (відповідність раніше 

присвоєної) кваліфікаційної категорії, 

педагогічного звання.                                      16.10.20 

      №3.1. Попередній моніторинг якості роботи 

вчителя (аналіз матеріалів щодо результативності 

роботи вчителя, який атестується, за 5 років, його 

професійне зростання.). 

2. Золоті перлини досвіду вчителя, 

Візитівка. 

                                                                              21.10.20                

Л
и

ст
о

п
а

д
 Випуск бюлетеня 

засідання   

 

Облік виконання післякурсових 

завдань 

26.10 -30.10.20 

Відкриті уроки, позакласні 

заходи 

№4. Захист проектів   

12.11.20 

 

Участь в конкурсах педагогічної майстерності  

«Сучасний урок» 



Г
р

у
д

ен
ь

 

Випуск бюлетеня   1.Проведення контрольних 

робіт, зрізів знань з метою 

об’єктивної оцінки роботи 

вчителя                     07-11.12.20 

2. Перевірка ведення шкільної 

документації, виконання 

програми, ведення класних 

журналів, стан щоденників 

учнів класу              21-31.12.20 

Відкриті уроки, позакласні 

заходи 

 

Аналіз відкритих уроків, 

позакласних заходів    

№5 Захист тем самоосвіти (робіт на 

ярмарок педтехнологій) 

07.12.20 

Участь в конкурсах педагогічної майстерності 

С
іч

ен
ь

 

Випуск бюлетеня 

засідання   

Узагальнення досвіду роботи Відкриті уроки, позакласні 

заходи  

Огляд кабінетів. Особистий 

внесок кожного вчителя у 

створенні навчальної бази 

кабінету для забезпечення 

якісного НВП   11-22.01.21 

Інтерактивний урок 

Захист учнівських та вчительських 

презентацій по темі навчально-

виховного процесу  

21.01.21 

  

Л
ю

т
и

й
 Випуск бюлетеня 

засідання   

Узагальнення досвіду роботи Відкриті уроки, позакласні 

заходи  

Моніторинг якості роботи вчителя     

17.02.21   

Конкурси педагогічної майстерності (онлайн-конкурси),  

«Творчий вчитель – обдарований учень» (1 грудня – 1 березня ) 

Б
ер

ез
ен

ь
 

Випуск бюлетеня 

засідання   

 

Ознайомлення, вчителів які 

атестуються з 

характеристиками 

01-05.03.21   

 

Наказ  «Про результати 

атестації педагогічних 

працівників, зміни в 

тарифікації відповідно 

встановлених категорій» 

до 21.03.21 

1.Марафон педагогічної майстерності.  

                                                     

1.Заключне засідання  атестаційної   комісії  

2.Свято «Педагогічний олімп»     

                                                          22-26.03.21  

 

«Творчий вчитель – обдарований учень» (1 грудня – 1 березня ),  Вчитель-новатор (з 01.10. до 31.12.), Сучасний урок (грудень-січень) 

 Організаційні 

заходи 

Технічна робота 

(оперативні наради) 

Звітність Засідання 


