
Зразки

оформлення 

відповідних документів



Голові атестаційної комісії

(назва закладу)

П.І.Б.  (повністю)

посада педагогічного працівника,

П.І.Б. (повністю)

ЗАЯВА

Відповідно до пункту 1.8. (4.7., 4.11.) Типового положення

про атестацію педагогічних працівників, затвердженого

наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня

2010 р. № 930, прошу атестувати мене в поточному

навчальному році у позачерговому порядку з метою присвоєння

кваліфікаційної категорії "---------".

Рішенням атестаційної комісії ------- в ---- році мені була

присвоєна кваліфікаційна категорія «----------».

Підвищення кваліфікації пройшов з предмету ---------

(назвати заклад, форму, напрямок, дату підвищення кваліфікації).

Копія документу про підвищення кваліфікації додається.

З Типовим положенням про атестацію педагогічних

працівників України ознайомлений.

Дата Підпис



Голові атестаційної комісії

(назва закладу)

П.І.Б.  (повністю)

посада педагогічного  працівника,

П.І.Б. (повністю)

ЗАЯВА

Відповідно до пункту 3.15 Типового положення про атестацію

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства

освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930, у зв'язку з --------

(вказується причина – стан здоров'я, зміна місця роботи, тощо) прошу

перенести термін дії попереднього рішення атестаційної комісії на

1 рік.

Рішенням атестаційної комісії ------- в ---- році мені була

присвоєна кваліфікаційна категорія «----------».

До заяви додаю довідки (інші документи).

Підвищення кваліфікації пройшов з предмету --------- (назвати

заклад, форму, напрямок, дату підвищення кваліфікації). Копія

документу про підвищення кваліфікації додається.

З Типовим положенням про атестацію педагогічних

працівників України ознайомлений.

Дата Підпис



Голові атестаційної комісії

(назва закладу)

П.І.Б.  (повністю)

посада педагогічного  працівника,

П.І.Б. (повністю)

ЗАЯВА

Відповідно до пункту 3.16. Типового положення про

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом

Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. №

930, прошу відстрочити мою чергову атестацію до закінчення

навчання у ------ (назва педагогічного ВУЗу).

Тривалість навчання: ------- .

Рішенням атестаційної комісії ------- в ---- році мені була

присвоєна кваліфікаційна категорія «----------» (тарифний

розряд).

До заяви додаю довідки (інші документи).

З Типовим положенням про атестацію педагогічних

працівників України ознайомлений.

Дата Підпис



Атестаційній комісії

(назва закладу)

____________________

____________________

ПОДАННЯ

про чергову атестацію

Відповідно до п. 1.7. Типового положення про атестацію

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства

освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930, порушую

клопотання про внесення до списку осіб, що атестуються у 2011-

2012 навчальному році, наступних педагогів:

Керівник закладу Підпис
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Атестаційній комісії

(назва закладу)

____________________

____________________

ПОДАННЯ
про позачергову атестацію

Відповідно до п. 1.7. Типового положення про атестацію

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і

науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930, за результати педагогічної

діяльності, професійних досягнень, що є підставою для позачергової

атестації педагогів, педагогічна рада (керівник) закладу просить внести до

списку осіб, які атестуються у навчальному році, наступних педагогів:

Підстава: протокол засідання педагогічної ради від ----- №----.

Додаток: витяг з протоколу засідання педагогічної ради від -----№

Директор закладу

(голова, секретар педагогічної ради)                                                                                         Підпис

ДАТА



Атестаційній комісії

(назва закладу)

____________________

____________________

ПОДАННЯ                                      

про позачергову атестацію

------- працює у на посаді з ---- року.

У ----- році рішенням атестаційної комісії -------- присвоєно

кваліфікаційну категорію «-------». За час, що минув після атестації, значно

знизив свій рівень професійної діяльності. За численними зверненнями в

період з ----- по ------ керівництво проводило службові перевірки, які

підтвердили викладені у зверненнях факти.

З огляду на викладене прошу провести позачергову атестацію на

відповідність займаній посаді та відповідність раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «---------» вчителя ----------------------------.

Директор закладу

(голова, секретар педагогічної ради) ______________

_____________________________                                                                   Підпис

Дата


