
                                                                 Затверджено
Протокол засідань атестаційної комісії

                                                                                                  №1 від 18 жовтня 2019 р. 

План засідань атестаційної комісії 
Новгород – Сіверського медичного училища

№ з/п Зміст роботи
Строк

виконання
Відповідальний

І засідання

1.  Розгляд списків педагогічних працівників, які 

підлягають черговій атестації, із зазначенням 

строків проходження курсів підвищення 

кваліфікації.

до 20
жовтня
2019р.

голова АК,
секретар АК

2. Затвердження списку педагогічних працівників, 

які атестуються у навчальному році.
3. Розгляд заяв педагогічних працівників  про 

позачергову атестацію.
4. Про розподіл обов'язків між членами атестаційної 

комісії.
5. Про затвердження графіка роботи атестаційної 

комісії Новгород-Сіверського медичного училища.
6. Про затвердження плану засідання атестаційної 

комісії.

ІІ засідання
1 Про  результати  вивчення  роботи  викладачів,  що

атестуються,  на  основі  відвіданих  занять,  поза
аудиторних   та  виховних  заходів,  директорських
контрольних робіт , тощо.

Лютий
2020р.

голова АК, 
члени АК

2 Про подання характеристики діяльності викладача
у міжатестаційний період .

ІІІ засідання

1. Про атестацію педагогічних працівників. Березень 
2020р.

голова АК, 
члени АК

                                                                 Затверджено
Протокол засідань атестаційної комісії

                                                                                                  №1 від 19 жовтня 2020 р. 



План засідань атестаційної комісії 
Новгород – Сіверського фахового медичного коледжу

№ з/п Зміст роботи
Строк

виконання
Відповідальний

І засідання

1.  Розгляд списків педагогічних працівників, які 

підлягають черговій атестації, із зазначенням 

строків проходження курсів підвищення 

кваліфікації.

до 20
жовтня
2020р.

голова АК,
секретар АК

2. Затвердження списку педагогічних працівників, 

які атестуються у поточному навчальному році.
3. Розгляд заяв педагогічних працівників  про 

позачергову атестацію.
4. Про розподіл обов'язків між членами атестаційної 

комісії.
5. Про затвердження графіка роботи атестаційної 

комісії Новгород-Сіверського фахового медичного

коледжу.
6. Про затвердження плану засідання атестаційної 

комісії.

ІІ засідання
1 Про  результати  вивчення  роботи  викладачів,  що

атестуються,  на  основі  відвіданих  занять,  поза
аудиторних   та  виховних  заходів,  директорських
контрольних робіт , тощо.

Лютий
2021р.

голова АК, 
члени АК

2 Про подання характеристики діяльності викладача
у міжатестаційний період .

ІІІ засідання

1. Про атестацію педагогічних працівників. Березень 
2021р.

голова АК, 
члени АК


