
                                        Протокол № 5
Засідання атестаційної комісії Бондарівської гімназії
                                        від  03.03. 2020року 
                                                          Присутні: члени атестаційної комісії:
                                                                            Тіщенко І.А.,
                                                                            Плужник О.В.,
                                                                            Капля Л.І.,
                                                                            Косенко Н.М.
                                                                            Ткаченко Л.Г.
                                                       вчителі, що атестуються :  Мішура Т.М.,
                                                                           Костромцов С.О..
                                                                           Забавський О.В.
                                                                                                                                     
                                                Повістка денна                                           
1.     Про хід вивчення системи роботи педагогічних працівників, які 
атестуються, членами атестаційної комісії.
2.     Вироблення рекомендацій для окремих категорій педагогічних 
працівників, які атестуються.
3.     Поточні питання під час проведення атестації

1.СЛУХАЛИ:

       Тіщенко І.А., голову атестаційної комісії І рівня,  яка повідомила, що 
атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи вивчає 
педагогічну діяльність педагогічних працівників, які атестуються, шляхом 
відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних 
досягнень учнів з предметів, що викладають педагоги, ознайомлення з 
навчальною документацією щодо виконання педагогічними працівниками 
своїх посадових обов'язків, їх участі у роботі методичних об'єднань, фахових 
конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної 
роботи. Ірина Анатоліївна  відмітила, що атестація проходить на належному 
рівні та проінформувала про педагогічну діяльність у міжатестаційний період
вчителів, які атестуються. Уроки  відрізняються різноманітністю у структурі 
та методиці, учні виявляють своє  мислення в процесі опитування, під час 
вивчення нового матеріалу чи  його закріплення. Велику увагу приділяють 
вмінню учнів аналізувати, узагальнювати, активно використовувати в 
нестандартній ситуації, ведуть пошуково-дослідницьку роботу. Ірина 
Анатоліївна зазначила, що педагогічні працівники берyть активну участь у 
роботі шкільних та районних методичних об’єднань. Діляться своїм досвідом
з  колегами через проведення відкритих уроків, семінарів, друкування 
наробок в педагогічній пресі, освітніх сайтах. Постійно вносять пропозиції 
щодо вдосконалення навчально – виховного процесу в школі.
ВИСТУПИЛИ:

        Плужник О.В.  яка зазначила, що колеги, які атестуються в поточному 
році вдало використовують методи інтерактивного навчання, інформаційно-
комунікаційні технології.
ВИСТУПИЛИ:



      Ткаченко Л.Г. керівник МО вчителів природничо-математичного циклу, 
яка повідомила, що вчителі берyть активну участь у роботі гімназійного 
методичного об’єднання, виступають з доповідями та презентаціями, 
ділиться досвідом роботи, проводять відкриті уроки.
 ПОСТАНОВИЛИ:

1.1.         Інформацію взяти до відома.
1.2.         Хід атестації вважати належним.
1.3.         Ознайомити педагогічних працівників, які атестуються,  з 
характеристиками під підпис.
                                                        До 15.03.2020р.                                                  
2. СЛУХАЛИ:
       Каплю Л.І., член атестаційної комісії, яка зазначила, що значних 
зауважень до вчителів, які атестуються, немає.
Людмила Іванівна запропонувала надати вчителям рекомендації з приводу 
продовження роботи над упровадженням передового педагогічного досвіду, 
володінням сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, 
педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та їх якісним 
застосуванням; використанням інноваційних технологій у навчально-
виховному процесі; постійним вдосконаленням свого професійного рівня.
ВИСТУПИЛИ:

        Плужник О.В., секретар атестаційної комісії, яка підтримала 
пропозицію члена атестаційної комісії з приводу наданих вчителям 
рекомендацій, порекомендувала приділяти більше уваги домашнім 
завданням, урізноманітнювати їх, систематично контролювати підготовку 
дітей до уроку.  Продовжувати активно використовувати перспективні 
освітні технології навчання інформатики (проектні, інтерактивні тощо).
 ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.Педагогічним працівникам, які атестуються, надати усні рекомендації з 
приводу використання їх у подальшій роботі.
                                                          До 28.03.2020р.
 3. СЛУХАЛИ:

       Тіщенко І.А., голову атестаційної комісії І рівня, яка повідомила, що 
атестаційна комісія до 15 березня повинна продовжувати вивчати 
педагогічну діяльність осіб, які атестуються. Педагогічні працівники 
ознайомлені про те, що вони мають бути присутніми на засіданні 
атестаційної комісії, яке відбудеться 31.03.2020р. Під час засідання 
атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та 
письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної 
діяльності. У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на 
засідання атестаційної комісії без поважних причин члени комісії, після 
з’ясування причин неявки, може провести атестацію за його відсутності.
 ПОСТАНОВИЛИ:

3.1.  Інформацію взяти до відома.
3.2.  Членам атестаційної комісії  підготувати звітні матеріали на 
педагогічних працівників, які атестуються.
                                        Голова атестаційної комісії __________ І.А.Тіщенко
                                                 Секретар ___________ О.В.Плужник


