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Щодо атестацiї педагогiчних працiвникiв
Розглянувши звернення щодо атестацiї педагогiчних працiвникiв,
повiдомляємо.
Питання атестацiї педагогiчних працiвникiв регулюються Типовим
положенням про атестацiю педагогiчних працiвникiв, затвердженим наказом
Мiнiстерства освiти i науки України вiд 06.10.2010 р. N 930 (далi - Типове
положення).
Вiдповiдно до пункту 3.17 Типового положення за працiвниками, якi
перервали роботу на педагогiчнiй посадi (незалежно вiд тривалостi перерви у
роботi), зберiгаються присвоєнi за результатами останньої атестацiї
квалiфiкацiйнi категорiї та педагогiчнi звання. Атестацiя таких працiвникiв
здiйснюється не пiзнiше нiж через два роки пiсля прийняття їх на роботу.
Якщо квалiфiкацiйна категорiя "спецiалiст вищої категорiї", присвоєна
педагогiчному працiвнику у 2004 роцi, не втрачена на час звiльнення його з
роботи у 2006 роцi, то при вiдновленнi у 2012 роцi педагогiчної дiяльностi
працiвником згiдно з пунктом 3.17 Типового положення квалiфiкацiйна
категорiя "спецiалiст вищої категорiї" зберiгається.
Пунктом 3.22 Типового положення визначено,
працiвниками, якi переходять на роботу з одного
iншого, а також на iншi педагогiчнi посади у
зберiгаються присвоєнi квалiфiкацiйнi категорiї
педагогiчнi звання до наступної атестацiї.

що за педагогiчними
навчального закладу до
цьому самому закладi,
(тарифнi розряди) та

Єдиними вимогами для збереження квалiфiкацiйної категорiї при цьому має
бути те, що перехiд здiйснюється з однiєї педагогiчної посади на iншу
педагогiчну посаду, а також наявнiсть у працiвника вiдповiдної освiти,
необхiдної для його зарахування на цю посаду.

Згiдно iз пунктом 3.18 Типового положення педагогiчнi працiвники, якi
працюють у навчальних закладах за сумiсництвом або на умовах строкового
трудового договору, атестуються на загальних пiдставах.
Як правило, атестацiя педагогiчних працiвникiв, якi за основним мiсцем
роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумiсництвом,
обiймають однаковi посади, здiйснюється за основним мiсцем роботи.
Щодо атестацiї педагогiчного працiвника, який атестується у поточному
навчальному роцi та з 15 лютого перебуває у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю
та пологами, повiдомляємо. Якщо згiдно графiка роботи атестацiйної комiсiї
завершено вивчення педагогiчної дiяльностi такого педагога, то атестацiйна
комiсiя за результатами атестацiї має прийняти рiшення про вiдповiднiсть
педагогiчного працiвника обiйманiй посадi та про присвоєння
квалiфiкацiйної категорiї (педагогiчного звання) або про вiдповiднiсть ранiше
присвоєнiй квалiфiкацiйнiй категорiї (педагогiчному званню). Перебування у
вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами пiсля завершення вивчення
професiйної дiяльностi працiвника не може бути пiдставою для перенесення
атестацiї.
Вiдповiдно до пункту 3.6 Типового положення атестацiя може бути
проведена за вiдсутностi педагогiчного працiвника, якщо вiн надав на це
письмову згоду.
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