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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

l. Це Положення регламентує порядок організації та проведення рейтингового оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників (далі - РО), визначає поняття рейтингу, мету, основні завдання, принципи, методику розрахунку та механізми оцінювання навчальної, методичної, організаційної, виховної та інноваційної роботи членів педагогічного колективу.
2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року, Середньострокового плану розвитку ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» на 2019-2021 роки та інших нормативно-правових актів; затверджується рішенням педагогічної ради та вводиться в дію наказом директора училища.
3. Рейтингове оцінювання(далі – РО) є невід’ємною складовою системи внутрішнього забезпечення якості П(ПТ)О і проводиться за результатами освітньої діяльності кожного навчального року.
4. РО підлягає професійна діяльність штатних педагогічних працівників, які працюють в училищі не менше одного року, а саме: викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів, керівників гуртків.
5. РО - показник якості роботи педагогічних працівників, що формується за основними напрямами діяльності.
6. Метою запровадження РО є створення системи прозорого й об’єктивного аналізу якості кадрового забезпечення освітньої діяльності училища, що спрямований на пошук та реалізацію механізмів ефективного використання кадрового потенціалу, впровадження інноваційних технологій і методик організації освітнього процесу, забезпечення здорової конкуренції та підвищення мотивації до ефективної праці.
7. Основними завданнями РО є:
	розроблення і використання єдиних комплексних критеріїв для оцінювання та контролю рівня ефективності освітньої діяльності педагогічних працівників;
	створення фактографічної інформаційної бази, що всебічно відображає результативність роботи педагогічних працівників; 
	узгодження освітньої діяльності училища з сучасними світовими тенденціями розвитку професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О); 
	реалізація принципів змагання та здорової конкуренції; 
	розвиток творчої ініціативи та підвищення результативності професійної діяльності педагогічних працівників; 
	формування системи матеріального та морального стимулювання педагогічних працівників; 
	забезпечення об’єктивності оцінювання якості освітньої діяльності педагогічних працівників за рахунок повноти та достовірності інформації;
	формування якісного педагогічного складу училища з урахуванням їх індивідуального внеску у загальні результати діяльності училища та підвищення його рейтингу;

створення умов для професійного зростання педагогічних працівників училища;
	посилення колективної відповідальності педагогічних працівників у покращенні кінцевих peзультатів підготовки випускників; 
	виявлення недоліків і проблемних питань у діяльності педагогічних працівників;
	врахування адміністрацією училища результатів РО при прийнятті рішень щодо продовження перебування педагогічних працівників на займаних посадах, переведенні їх на вищу посаду, позачергової атестації для присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії, тарифного розряду, педагогічного звання, застосування моральних і матеріальних видів заохочення тощо. 
8. Система визначення РО ґрунтується на принципах:
	прозорості – відкритість і чітка аргументованість показників, за якими визначається рейтинг; 
	достовірності – отримання об’єктивної інформації на підставі сформованої системи визначених показників та вагових коефіцієнтів; 
	доступності – зрозумілість і доступність системи оцінювання;
	педагогічного оптимізму – спрямованість не на штрафні санкції, а на підтримку й заохочення тих, які досягли високих здобутків у роботі; 
	гнучкості – можливість встановлення нових пріоритетів через зміну вагових коефіцієнтів для оцінки видів освітньої діяльності. 


2. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ індивідуального рейтингу педагогічного пращника

2.1. Визначення індивідуального рейтингу педагогічного працівника здійснюється за бальною системою шляхом оцінювання в балах завершених видів роботи на кінець навчального року за кожним з напрямів діяльності та розрахування загальної суми балів за усіма визначеними показниками і напрямами діяльності.
2.2. Основні показники та норми бального оцінювання для підрахунку рейтингових балів педагогічних працівників відображені в додатках А,Б,В,Г. До рейтингу можуть включатися додаткові заохочувальні бали за особисті досягнення й нагороди в поточному навчальному році (Додаток Д) та виключатися бали за недотримання встановлених вимог. 
2.3 Індивідуальний рейтинговий бал (Ri) – це сума набраних балів за окремими показниками і напрямами діяльності педагогічного працівника.
2.4 Індивідуальні рейтингові бали для викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів, керівників гуртків розраховуються за наступною методикою.
Індивідуальний рейтинговий бал для викладача визначається за формулою: 

Rів=Rндв+Rмдв+Rпкв+Rврв+Rод - Rавд

Індивідуальний рейтинговий бал для майстра виробничого навчання визначається за формулою: 

Rім=Rнвд+Rмдм+Rпкм+Rврм+Rодм – Rамд, де

Rів і Rім - індивідуальні рейтингові бали викладача і майстра виробничого навчання;
Rндв  і Rнвд  - бали за виконання робіт навчального (навчально-виробничого) напрямів діяльності викладачем і майстром виробничого навчання;
Rмдв і Rмдм - бали за виконання робіт навчально-методичного напряму діяльності викладачем і майстром виробничого навчання;
Rпкв і Rпкм - бали за підвищення кваліфікації і саморозвиток викладача і майстра виробничого навчання;
Rврв і Rврм  - бали за виконання виховної роботи викладачем і майстром виробничого навчання;
Rод і Rодм   – бали за особливі досягнення та нагороди викладача і майстра виробничого навчання;
Rавд  і Rамд - бали за недотримання вимог академічної доброчесності викладачем і майстра виробничого навчання.

Індивідуальний рейтинговий бал для викладача розраховується шляхом підсумовування балів за виконання нижче наведених показників з напрямів:
	навчальним: навчальні досягнення здобувачів П(ПТ)О з предметів загальнопрофесійної й професійно-теоретичної підготовки; перемоги учнів у змаганнях (олімпіадах, чемпіонатах, оглядах-конкурсах, турнірах, форумах, спортивних матчах, конкурсах професійної майстерності тощо);
	навчально-методичним: наявність систематизованого КМЗ з предмета і паспорту КМЗ; використання у освітньому процесі педагогічних інновацій; рівень організації і проведення уроків (високий, достатній); розроблення навчальних та методичних робіт й використання їх у освітньому процесі; поширення позитивного педагогічного досвіду;
	підвищення кваліфікації та саморозвитку: проходження курсів підвищення кваліфікації відповідно до індивідуального та/або річного плану закладу освіти; участь у міських і обласних заходах професійного спрямування; здійснення самоосвіти та самовдосконалення; наявність педагогічної освіти або будь-якої вищої освіти та короткострокових курсів з педагогіки і психології;
	виховної роботи: виконання особистого плану з профорієнтації; системна і результативна робота з батьками; рівень відвідуваності учнями уроків; результативність роботи гуртків.


Індивідуальний рейтинговий бал для майстра виробничого навчання розраховується шляхом підсумовування балів за виконання таких показників за напрямами:
	навчально-виробничим: навчальні досягнення учнів з професійно-практичної підготовки; збереження контингенту; збереження та розвиток матеріально-технічної бази; виконання всіма учнями групи переліку НВР;
	навчально-методичним: наявність систематизованого КМЗ виробничого навчання і паспорта КМЗ; використання у освітньому процесі педагогічних інновацій; рівень організації і проведення уроків (високий, достатній); розроблення навчальних та методичних робіт й використання їх у освітньому процесі; популяризація позитивного педагогічного досвіду;

	підвищення кваліфікації і саморозвитку: проходження курсів підвищення кваліфікації (у т.ч. стажування) відповідно до індивідуального та/або річного плану закладу освіти; участь у міських і обласних заходах професійного спрямування; самоосвіта та самовдосконалення; наявність педагогічної освіти або будь-якої вищої освіти та короткострокових курсів з педагогіки і психології;

	виховної роботи: виконання особистого плану з профорієнтації; системна і результативна робота з батьками; рівень відвідуваності учнями уроків; участь учнів групи в спортивних та виховних заходах, конкурсах; результативність роботи гуртків.


Індивідуальний рейтинговий бал для вихователя визначається за формулою: 

Rівх= Rівр+Rов+Rто + Rввз +Rус+Rмдв+ Rпквх+Rодвх - Rадвх, де

Rівх –індивідуальний рейтинговий бал вихователя;
Rівр - бали за якісне проведення вихователем індивідуальної виховної роботи;
Rов - бали за організацію вихователем роботи з учнями, які потребують особливого педагогічного впливу; 
Rто - бали за проведення вихователем занять у творчих об’єднаннях; 
Rввз - бали за проведення вихователем відкритих виховних заходів;
Rус - бали за сприяння вихователя діяльності учнівського самоврядування;
Rмдв - бали за виконання робіт методичного напряму діяльності вихователя;
Rпквх - бали за підвищення кваліфікації і саморозвиток вихователя;
Rодвх – бали за особливі досягнення та нагороди вихователя;
Rадвх - бали за недотримання вимог академічної доброчесності.
Індивідуальний рейтинговий бал для вихователя розраховується шляхом підсумовування балів за виконання таких показників за напрямами:
	основної виховної діяльності: організації виховних заходів патріотичного, культурно-просвітницького, морально-етичного, правового, екологічного, валеологічного, екологічного спрямування тощо; проведення індивідуальної виховної роботи; організації роботи з учнями, які потребують особливого педагогічного впливу; проведення занять у творчих об’єднаннях;
методичної діяльності: створення методичних розробок; розроблення сценаріїв виховних заходів; поширення позитивного педагогічного досвіду; впровадження виховних інновацій;

	підвищення кваліфікації і саморозвитку: проходження курсів підвищення кваліфікації відповідно до індивідуального та/або річного плану закладу освіти; участь у міських та обласних заходах виховного спрямування; самоосвіта та самовдосконалення; наявність педагогічної освіти або будь-якої вищої освіти та короткострокових курсів з педагогіки і психології.


Індивідуальний рейтинговий бал для керівника гуртка визначається за формулою: 
Rікг= Rязг + Rмкг+ ЧRпккг+Rодкг - Rадкг, де

Rікг –індивідуальний рейтинговий бал керівника гуртка;
Rязг - бали за якісне проведення занять в гуртку;
Rмкг - бали за виконання робіт методичного напряму діяльності керівника гуртка;
Rпккг- бали за підвищення кваліфікації і саморозвиток керівника гуртка;
Rодкт – бали за особливі досягнення та нагороди керівника гуртка;
Rадкг - бали за недотримання керівником гуртка вимог академічної доброчесності.

Індивідуальний рейтинговий бал для керівника гуртка розраховується шляхом підсумовування балів за виконання таких показників за напрямами:
	основної гурткової діяльності: охоплення учнів гуртковою роботою;
методичної діяльності: створення творчих робіт, розробок; розроблення сценаріїв творчих заходів; використання інновацій у гуртковій роботі; поширення позитивного педагогічного досвіду;

	підвищення кваліфікації і саморозвитку: проходження курсів підвищення кваліфікації відповідно до індивідуального та/або річного плану закладу освіти; участь у міських та обласних заходах з гурткової роботи; здійснення самоосвіти і самовдосконалення; наявність педагогічної освіти або будь-якої вищої освіти та короткострокових курсів з педагогіки і психології.
2.5 Загальна сума індивідуальних рейтингових балів для викладача, майстра виробничого навчання, вихователя і керівника гуртка може бути зменшена за допущення певних порушень, наведених у додатку Е. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПОДАННЯ І ОБРОБКИ ДАНИХ
ДЛЯ РОЗРАХУВАННЯ РЕЙТИНГІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Кожен педагогічний працівник зобов’язаний до 15 червня подати повні й достовірні дані про результати своєї діяльності безпосередньому керівнику для їх розгляду і перевірки у формі рейтинг-листа (Додатки Є,Ж,И,К) разом з матеріалами, що підтверджують зазначену в них інформацію. 
Педагогічний працівник не має права звітувати про результати своєї професійної діяльності, які були вже обліковані в попередньому рейтингу. Робота, не врахована в попередньому рейтингу, має бути внесена до наступного звітного періоду. 
3.2. Після перевірки достовірності поданих персональних рейтинг-листів відповідними керівниками, листи підписуються цими керівниками і подаються до Рейтингової комісії. Для зручності підрахунку кількість балів у рейтинг-листах округлюється за правилами округлення дробів – до десятих. 
3.3 Головою Рейтингової комісії (далі – РК) є директор училища. До її складу можуть входити заступники директора, старші майстри, методисти. Персональний склад РК затверджується наказом директора щороку. Робота РК є правомочною, якщо на засіданні присутні більш ніж дві третини членів комісії. 
	 РК виконує такі завдання та функції:

	на підставі поданих персональних рейтинг-листів вираховує: індивідуальний рейтинговий бал кожного педагогічного працівника; середній рейтинговий бал у відповідній категорії працівників (за посадою);
	приймає рішення щодо нарахування додаткових заохочувальних балів за особисті досягнення й нагороди та стягнення балів за недотримання вимог академічної доброчесності, наявності доган, зафіксованих випадків порушення посадових обов’язків та правил внутрішнього розпорядку
	затверджує результати РО; визначає: 3 переможців серед викладачів, 4-х – серед майстрів виробничого навчання, 1-го – серед вихователів і 1-го – серед керівників гуртків.

проводить аналіз результатів проведеного РО у поточному навчальному році; 
	аналізує порядок проведення РО та вносить пропозиції щодо його удосконалення; 
	приймає рішення щодо рекомендації кращих педагогічних працівників для їх заохочення; 
	розглядає звернення та пропозиції педагогічних працівників. 
3.5 Педагогічні працівники, які не надали рейтинг-листів без поважних причин, знімаються з рейтингової оцінки на основі рішення РК (6iльшістю голосів) i до наступного підсумкового рейтингового оцінювання не можуть претендувати на моральне і матеріальне заохочення. Педагогічні працівники, які не надали рейтинг-листи з поважних причин (підтверджені відповідними документами тривала хвороба, відрядження тощо, які збіглися з терміном заповнення рейтингових листів), допускаються до участі у рейтинговому оцінюванні на позачерговому засіданні РК.
3.5. Biдповідальність за правильність і достовірність наданої інформації для підрахування підсумкового рейтингового балу несе персонально педагогічний працівник. У paзі виявлення недостовірної інформації, педагогічний працівник, який її надав, знімається з рейтингу.
3.6 Педагогічні працівники мають право на одержання інформації про кінцеві результати розрахованих значень рейтингу та ознайомлення з порядком їх підрахунку. 
3.6 За результатами підрахунку складаються зведені рейтингові списки відповідної групи педагогічних працівників за посадами (Додаток Л). 
3.7 Результати рейтингу педагогічних працівників, пропозиції та рекомендації РК оформлюються відповідним протоколом засідання РК до 20 червня поточного навчального року. 
3.8 Обговорення узагальнених матеріалів щодо результатів РО проводиться на засіданні педагогічної ради училища до 1 вересня наступного навчального року. 
3.9 Рейтингові списки педагогічних працівників оприлюднюються у відкритих джерелах училища (на сайті, в блогах інших ресурсах) до 1 вересня наступного навчального року.
3.10 Персональні рейтинг-листи всіх педагогічних працівників зберігаються в методичному кабінеті протягом терміну, що визначається чинним законодавством.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Види і розміри матеріального заохочення відображаються у Колективному договорі училища та відповідному Положенні про преміювання працівників.
4.2 Основні показники, норми бального оцінювання для підрахунку рейтингових балів педагогічного працівника та шкалу розподілу рейтингів за рівнями можуть щорічно переглядатися та затверджуватися педагогічною радою училища за поданням Рейтингової комісії. 
4.3 Це Положення набуває чинності після його затвердження педагогічною радою та видання відповідного наказу директором училища. 

Додаток А

Основні показники та кількісні норми бального оцінювання 
для підрахунку рейтингових балів викладача

№ 
з/п
Назва показника
Кількісні норми бального оцінювання
Матеріали, якими підтверджується досягнення показника
1
2
3
4
1.
Навчальна діяльність
1.1
Навчальні досягнення учнів з предметів загально професійної та професійно-теоретичної підготовки:





25
15
5
0
річні звіти успішності

Середній бал:
середній бал (≥9,0)
середній бал (7,0-8,9)
середній бал (4,5-6,9)
середній бал (0-4,4)



Якість знань:
якість знань: ≥85%
якість знань: 70-84%
якість знань: 51-69%
якість знань: 0-50%

25
15
5
0

1.2
Перемоги учнів у змаганнях – офлайн і онлайн (олімпіадах, чемпіонатах, оглядах-конкурсах, турнірах, форумах, спортивних матчах, конкурсах професійної майстерності тощо):
1 місце
2 місце
3 місце




25
15
10
Нагорода учня
2.
Навчально-методична діяльність
2.1
Наявність систематизованого КМЗ з предмета і паспорту КМЗ
15
Результати 
перевірки адміністрацією
2.2
Використання у освітньому процесі педагогічних інновацій (форм, методів, технологій, підходів), сучасних інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій і засобів; осучаснення змісту навчальної програми) 
-за 1-2 інно-вації - 5 балів;
- за 3 і більше – 10 балів
Результати перевірки адміністрацією. Рішення методичної комісії щодо коригу-вання змісту програ-ми (№ і дата відпо-відного протоколу)
2.3
Рівень організації і проведення уроків, а саме: 
- високий
- достатній
- середній

10
5
2
Результати перевір-ки адміністрацією
2.4
Розроблення навчальних та методичних робіт; використання їх у освітньому процесі
за одну розроб-ку - 2 бали (максимальна кількість - 10 балів)
Робота, відповідно до якої прийнято позитивне рішення НМР  
1
2
3
4
2.5
Розповсюдження позитивного педагогічного досвіду (виступи під час міських, обласних та внутрішньо училищних семінарів-практикумів, вебінарів, методичних тижнів, педагогічних читань; публікація статей тощо)
за один виступ - 2 бали (максимальна кількість - 10 балів)
Представлена доповідь (презентація, інші форми)
3.
Підвищення кваліфікації
3.1
Проходження курсів підвищення кваліфікації відповідно до індивідуального та/або річного плану закладу освіти
10
Копія свідоцтва
3.2
Участь у міських і обласних заходах професійного спрямування (семінарах, тренінгах, майстер-класах тощо)
за один захід – 
2 бали (макси-мальна кіль-кість - 10 балів)
Копія сертифіката
3.3
Здійснення самоосвіти і самовдосконалення
5
Реферат, затвердже-ний головою МК
3.4
Наявність педагогічної освіти (спеціаліст, магістр) або будь-якої вищої освіти та короткострокових курсів з педагогіки і психології (психолого-педагогічного мінімуму)
10
Копія диплома та сертифікат 
4.
Виховна робота
4.1
Виконання особистого плану з профорієнтації (не менше 100%)
15
Звіт заст. директора з ВР до педради
4.2
Системна і результативна робота з батьками
15
Звіт заст. директора з ВР до педради
4.3
Рівень відвідуваності учнями уроків (90-100%)
10
Звіт заст. директора з ВР до педради
4.4
Результативність роботи гуртків
10
Звіт заст. директора з ВР до педради
















Додаток Б

Основні показники та кількісні норми бального оцінювання 
для підрахунку рейтингових балів майстра виробничого навчання

№ з/п
Назва показника
Кількісні норми бального оцінювання
Матеріали, якими підтверджується досягнення показника
1
2
3
4
1.
Навчально-виробнича діяльність
1.1
Навчальні досягнення учнів з видів професійно-практичної підготовки:



15
10
5
0
Річні звіти успішності

Середній бал:
 ≥9,0
 7,0-8,9
 4,5-6,9
 0-4,4



Якість знань:
 ≥85%
 70-84%
 51-69%
 0-50%

15
10
5
0

1.2
Збереження контингенту:
	 відсутність відрахувань та дострокового випуску;
	 достроковий випуск з працевлаштуванням;
	 достроковий випуск;

 відрахування з поважних причин (зміна місця проживання, стан здоров’я, тощо);
	 відрахування з інших причин 

20
15
10

5
0
Накази В-УДЗ
1.3
Збереження та розвиток матеріально-технічної бази 


5

5



5
Результати перевірки адміністрацією.
Звіти завідувачів майстернями.


додержання санітарних норм під час навчально-виробничого процесу
своєчасне забезпечення функціонування, профілактики та ремонту обладнання, яке використовується під час навчально-виробничого процесу
внесок в розвиток матеріально-технічної бази виробничої майстерні


1.4
Виконання всіма учнями групи переліку навчально-виробничих робіт (НВР):
	на 100%;

невиконання переліку НВР 


10
0
Звіти щодо виконання плану виробничої діяльності
2.
Навчально-методична діяльність
2.1
Наявність систематизованого КМЗ з виробничого навчання і паспорту КМЗ
15
Результати перевірки адміністрацією
2.2
Використання у освітньому процесі педагогічних інновацій (форм, методів, технологій, підходів), сучасних інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій і засобів; осучаснення змісту навчальної програми)
-за 1-2 інновації - 5 бали;- за 3 і більше – 10 балів
Результати перевірки адміністрацією. 
Рішення МК щодо ко-ригування змісту прог-рами (№ і дата відповід-ного протоколу)
1
2
3
4
2.3
Рівень організації і проведення уроків 
- високий
- достатній
- середній

10
5
2
Результати перевірки адміністрацією
2.4
Розроблення навчальних та методичних робіт; використання їх у освітньому процесі
за одну ро-боту - 2 ба-ли (макси-мальна кількість - 10 балів)
Робота, відповідно до якої прийнято пози-
тивне рішення НМР  
2.5
Розповсюдження позитивного педагогічного досвіду (виступи під час обласних семінарів-практикумів, вебінарів, методичних тижнів, педагогічних читань; публікація статей тощо)
за один ви-ступ - 2 ба-ли (макси-мальна кількість - 10 балів)
Представлена доповідь (презентація)
3.
Підвищення кваліфікації
3.1
Проходження курсів підвищення кваліфікації (в т.ч. стажування) відповідно до індивідуального та/або річного плану закладу освіти
10
Копія свідоцтва (довідка про стажування)
3.2
Участь у міських і обласних заходах професійного спрямування (семінарах, тренінгах, майстер-класах тощо)
за один за-хід - 2 бали (максимальна кіль-кість - 10 балів)
Копія сертифіката
3.3
Здійснення самоосвіти і самовдосконалення
5
Реферат, затверджений головою МК
3.4
Наявність педагогічної освіти (молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр) або будь-якої вищої освіти та короткострокових курсів з педагогіки і психології (психолого-педагогічного мінімуму)
10
Копія диплому та сертифікат 
4.
Виховна робота
4.1
Виконання особистого плану з профорієнтації (не менше 100%)
15
Звіт заст. директора з ВР до педради
4.2
Системна і результативна робота з батьками
15
Звіт заст. директора з ВР до педради
4.3
Рівень відвідуваності учнями уроків (90-100%)
10
Звіт заст. директора з ВР до педради
4.4
Участь учнів групи в спортивних та виховних заходах, конкурсах
10
Звіт заст. директора з ВР до педради
4.5
Результативність роботи гуртків 
10
Звіт заст. директора з ВР до педради



Додаток В

Основні показники та кількісні норми бального оцінювання 
для підрахунку рейтингових балів вихователя

№ з/п
Назва показника
Кількісні норми бального оцінювання
Матеріали, якими підтверджується досягнення показника
1.
Основна виховна діяльність


1.1
Організація виховних заходів патріотичного, куль-турно-просвітницького, морально-етичного, право-вого, екологічного, валеологічного, екологічного спрямування тощо
за 1 захід - 1 бал (максимальна кількість - 12 балів)
Звіт, затверджений заст. директора з ВР
1.2
Проведення індивідуальної виховної роботи 
за  одного учня - 1 бал
Звіт, затверджений заст. директора з ВР
1.3
Організація роботи з учнями, які потребують особливого педагогічного впливу
за одного учня - 2 бали
Звіт, затверджений заст. директора з ВР
1.4
Проведення занять у творчих об’єднаннях  (ТО)
за одне ТО -1 бал (максимальна кількість – 15 балів)
Звіт, затверджений заст. директора з ВР
2.
Методична діяльність


2.1
	створення методичних розробок
за одну розробку 

5 балів (макси-мальна кількість - 10 балів)
Розробка, відповідно до якої прийнято позитивне рішення НМР  
2.2
	розроблення сценаріїв виховних заходів

за один сценарій - 2 бали (макси-мальна кількість - 12 балів)
Представлений сценарій
2.3
	розповсюдження позитивного педагогічного досвіду (виступи під час обласних семінарів-практикумів, вебінарів, методичних тижнів, педагогічних читань; публікація статей тощо)

за один виступ –
3 бали (макси-мальна кількість - 9 балів)
Звіт, затверджений заст. директора з ВР
2.4
	впровадження виховних інновацій

за 1-2 інновації – 
3 бали; за 3 і 
більше – 7 балів
Звіт, затверджений заст. директора з ВР
3.
Підвищення кваліфікації


3.1
	проходження курсів підвищення кваліфікації відповідно до індивідуального та/або річного плану закладу освіти
15

Копія свідоцтва
3.2
	участь у міських та обласних заходах виховного спрямування (семінарах, тренінгах, майстер-класах тощо)

за один захід – 2 бали (максималь-на кількість - 10)
Копія сертифіката
3.3
	здійснення самоосвіти і самовдосконалення

5
Реферат, затвердже-ний заст. директора з ВР
3.4
	наявність педагогічної освіти (спеціаліст, магістр) або будь-якої вищої освіти та короткострокових курсів з педагогіки і психології (психолого-педагогічного мінімуму)

10
Копія диплому та сертифікат 

Додаток Г

Основні показники та кількісні норми бального оцінювання 
для підрахунку рейтингових балів керівника гуртка

№ з/п
Назва показника
Кількісні норми бального оцінювання
Матеріали, якими підтверджується досягнення показника




1.
Основна гурткова діяльність


1.1
Охоплення учнів гуртковою роботою 
за 1 учня - 1 бал (максимальна кіль-кість - 12 балів)
Звіт, затверджений заст. директора з ВР
2.
Методична діяльність


2.1
	створення творчих робіт, розробок
за одну розробку - 5 балів (макси-мальна кількість - 10 балів)

Робота (розробка), відповідно до якої прийнято позитивне рішення НМР  
2.2
	розроблення сценаріїв творчих заходів

за один сценарій - 2 бали (макси-мальна кількість - 12 балів)
Представлений і затверджений заст. директора з ВР сценарій
2.3
	використання інновацій (форм, методів, техно-логій, підходів, сучасних інформаційно-комуні-каційних та мультимедійних технологій і засобів)

за 1-2 інновації – 3 бали; за 3 і більше – 7 балів
Звіт, затверджений заст. директора з ВР
2.4
	розповсюдження позитивного педагогічного досвіду (виступи під час обласних семінарів-практикумів, вебінарів, методичних тижнів, педагогічних читань; публікація статей тощо)

за один виступ –
3 бали (макси-мальна кількість - 9 балів)
Звіт, затверджений заст. директора з ВР
3.
Підвищення кваліфікації


3.1
	проходження курсів підвищення кваліфікації відповідно до індивідуального та/або річного плану закладу освіти
15

Копія свідоцтва
3.2
	участь у міських і обласних заходах з гурткової роботи (семінарах, тренінгах, майстер-класах тощо)

за один захід –2 
бали (максимальна кількість - 10 балів)
Копія сертифіката
3.3
	здійснення самоосвіти і самовдосконалення

5
Реферат, затверд-жений заст. директора з ВР
3.4
	наявність педагогічної освіти (спеціаліст, магістр) або будь-якої вищої освіти та короткострокових курсів з педагогіки і психології (психолого-педагогічного мінімуму)

10
Копія диплому та сертифікат 




Додаток Д

Види особистих досягнень й нагород, за досягнення яких педагогічним працівникам нараховуються додаткові заохочувальні бали 

№ з/п
Назва показника
Кількісні норми бального оцінювання
Матеріали, якими підтверджується досягнення показника

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ, ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ 
1.1
Почесні грамоти Верховної Ради, Кабінету Міністрів України
30
Накази Верховної Ради, Кабінету Міністрів України
1.2
Нагрудний знак «Відмінник освіти України», інші відзнаки МОНУ
25
Накази МОНУ
1.3
Почесна грамота МОНУ
20
Наказ МОНУ
1.4
Майстер спорту України 
20
Наказ ММС України
1.5
Відзнаки місцевих (обласних, районних, міських) органів влади та органів місцевого самоврядування, громадських професійних об’єднань України
10
Накази місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування тощо
1.6
Відзнаки училища
5
Накази училища

ІНШІ ОСОБИСТІ ДОСЯГНЕННЯ
2.1
Наявність педагогічного звання
15
Атестаційний лист
2.2
Наявність сертифіката зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника
15
Сертифікат зовнішнього оцінювання
2.3
Отримання другої вищої освіти
10
Диплом
2.4
Участь у експериментальних дослідженнях
10
Наказ директора училища
2.5
Участь і отримана перемога педагогічного працівника у чемпіонатах, конкурсах професійної майстерності тощо
10
Нагорода педагогічного працівника
2.6
Перемоги учнів у всеукраїнських конкурсах професійної майстерності:
1-2 місце


20


Нагорода учня

3-4 місце
15
Нагорода учня

5-6 місце
10
Нагорода учня
2.7
Перемоги учнів у обласних конкурсах професійної майстерності (тільки для майстрів виробничого навчання):
1 місце



15



Нагорода учня

2 місце
10
Нагорода учня

3 місце
5
Нагорода учня



Додаток Е

Перелік порушень, за допущення яких з педагогічних працівників 
всіх категорій стягуються рейтингові бали 


№ з/п
Перелік порушень 
Кількісні норми бального стягнення
Матеріали, якими підтверджується  стягнення
	

Недотримання академічної доброчесності
4-8
Результати перевірки адміністрацією, наказ директора
	

Наявності доган
4-6

	

Зафіксованих випадків порушення посадових обов’язків
4-6

	

Зафіксованих випадків порушення правил внутрішнього розпорядку училища
3-5



Додаток Є

РЕЙТИНГ-ЛИСТ
викладача  ___________________________________________________________________
(ім’я, прізвище)

за 20__ / 20__ навчальний рік 

№ з/п
Результат роботи за навчальний рік
Числове значення показника
Кількість балів
1
2
3
4
1.
Навчальна діяльність


1.1
Навчальні досягнення учнів з предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки:


1.1.1
Середній бал:
≥9,0
7,0-8,9
4,5-6,9
0-4,4


1.1.2
Якість знань:
 ≥85%
 70-84%
 51-69%
	 0-50%



1.2
Перемоги учнів у змаганнях – офлайн і онлайн (олімпі-адах, чемпіонатах, оглядах-конкурсах, турнірах, фору-мах, спортивних матчах, конкурсах професійної майстерності тощо):
1 місце
2 місце
3 місце


2.
Навчально-методична діяльність


2.1
Наявність систематизованого КМЗ з предмета і паспорту КМЗ


2.2
Використання у освітньому процесі педагогічних 
інновацій (форм, методів, технологій, підходів), сучасних інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій і засобів; осучаснення змісту навчальної програми) 


2.3
Рівень організації і проведення уроків, а саме: 
- високий
- достатній
- середній


2.4
Розроблення навчальних та методичних робіт; використання їх у освітньому процесі


2.5
Розповсюдження позитивного педагогічного досвіду (виступи під час міських, обласних та внутрішньо училищних семінарів-практикумів, вебінарів, методичних тижнів, педагогічних читань; публікація статей тощо)


1
2
3
4
3.
Підвищення кваліфікації


3.1
Проходження курсів підвищення кваліфікації відповідно до індивідуального та/або річного плану закладу освіти


3.2
Участь у міських і обласних заходах професійного спря-мування (семінарах, тренінгах, майстер-класах тощо)


3.3
Здійснення самоосвіти і самовдосконалення


3.4
Наявність педагогічної освіти (спеціаліст, магістр) або будь-якої вищої освіти та короткострокових курсів з педагогіки і психології (психолого-педагогічного мінімуму)


4.
Виховна робота


4.1
Виконання особистого плану з профорієнтації (не менше 100%)


4.2
Системна і результативна робота з батьками


4.3
Рівень відвідуваності учнями уроків (90-100%)


4.4
Результативність роботи гуртків


5.
Перелік порушень, за допущення яких стягуються рейтингові бали із загального рейтингу педагогічного працівника
5.1
Недотримання академічної доброчесності


5.2
Наявність догани


5.3
Зафіксовані випадки порушення посадових обов’язків


5.4
Зафіксовані випадки порушення правил внутрішнього розпорядку училища



Викладач		 _______________                   _____________________
(підпис)                                      (ім’я, прізвище)

Перевірено							Заступник директора з НВР
__________			 ________________ 
(підпис)  				   (ім’я, прізвище) 
Заступник директора з ВР
__________			 ________________ 
(підпис)  				   (ім’я, прізвище) 
Методист
__________			 ________________ 
(підпис)  				   (ім’я, прізвище) 


Затверджено рішенням Рейтингової комісії
протокол № __ від «___» _____________ р. 

Додаток Ж

РЕЙТИНГ-ЛИСТ
майстра виробничого навчання ___________________________________________________________________
(ім’я, прізвище)

за 20__ / 20__ навчальний рік 

№ з/п
Результат роботи за навчальний рік
Числове зна-чення показника
Кількість балів
1
2
3
4
1.
Навчально-виробнича діяльність
1.1
Навчальні досягнення учнів з предметів професійно-практичної підготовки:


1.1.1
Середній бал:
≥9,0
7,0-8,9
4,5-6,9
0-4,4


1.1.2
Якість знань:
 ≥85%
 70-84%
 51-69%
	 0-50%



1.2
Збереження контингенту:
	відсутність відрахувань та дострокового випуску;

достроковий випуск з працевлаштуванням;
достроковий випуск;
	відрахування з поважних причин (зміна місця проживання, стан здоров’я, тощо);
	 відрахування з інших причин 


1.3
Збереження та розвиток матеріально-технічної бази 



додержання санітарних норм під час навчально-виробничого процесу
своєчасне забезпечення функціонування, профі-лактики та ремонту обладнання, яке використовується під час навчально-виробничого процесу
внесок в розвиток матеріально-технічної бази виробничої майстерні


1.4
Виконання всіма учнями групи переліку НВР:
	на 100%;

	невиконання переліку НВР



2.
Навчально-методична діяльність
2.1
Наявність систематизованого КМЗ з предмета і паспорту КМЗ


2.2
Використання у освітньому процесі педагогічних інновацій (форм, методів, технологій), сучасних інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій і засобів; осучаснення змісту навчальної програми)


2.3
Рівень організації і проведення уроків 
- високий
- достатній
- середній



2.4
Розроблення навчальних та методичних робіт; використання їх у освітньому процесі


2.5
Розповсюдження позитивного педагогічного досвіду (виступи під час міських, обласних та внутрішньоучи-лищних семінарів-практикумів, вебінарів, методичних тижнів, педагогічних читань; публікація статей тощо)


3.
Підвищення кваліфікації
3.1
Проходження курсів підвищення кваліфікації кваліфікації (в т.ч. стажування) відповідно до індивідуального та/або річного плану закладу освіти


3.2
Участь у міських і обласних заходах професійного спрямування (семінарах, тренінгах, майстер-класах тощо)


3.3
Здійснення самоосвіти і самовдосконалення


3.4
Наявність педагогічної освіти (молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр) або будь-якої вищої освіти та короткострокових курсів з педагогіки і психології (психолого-педагогічного мінімуму)


4.
Виховна робота
4.1
Виконання особистого плану з профорієнтації (не менше 100%)


4.2
Системна і результативна робота з батьками


4.3
Рівень відвідуваності учнями уроків (90-100%)


4.4
Участь учнів групи в спортивних та виховних заходах, конкурсах


4.5
Результативність роботи гуртків


5.
Перелік порушень, за допущення яких стягуються рейтингові бали із загального рейтингу педагогічного працівника
5.1
Недотримання академічної доброчесності


5.2
Наявність догани


5.3
Зафіксовані випадки порушення посадових обов’язків


5.4
Зафіксовані випадки порушення правил внутрішнього розпорядку училища



Майстер виробничого навчання _______________                   _____________________
(підпис)                                                 (ім’я, прізвище)

Перевірено							Заступник директора з ВР
__________			 ________________ 
(підпис)  				   (ім’я, прізвище) 
Старший майстер
__________			 ________________ 
(підпис)  				   (імя, прізвище) 
Методист
__________			 ________________ 
(підпис)  				   (ім’я, прізвище) 


Затверджено рішенням Рейтингової комісії
протокол № __ від «___» _____________ р. 

Додаток И

РЕЙТИНГ-ЛИСТ
вихователя  ___________________________________________________________________
(ім’я, прізвище)

за 20__ / 20__ навчальний рік 

№ 
з/п
Результат роботи за навчальний рік
Числове значення показника
Кількість балів
1.
Основна виховна діяльність


1.1
Організація виховних заходів патріотичного, культурно-просвітницького, морально-етичного, правового, екологічного, валеологічного, екологічного спрямування тощо


1.2
Проведення індивідуальної виховної роботи 


1.3
Організація роботи з учнями, які потребують особливого педагогічного впливу


1.4
Проведення занять у творчих об’єднаннях  (ТО)


2.
Методична діяльність


2.1
Створення методичних розробок


2.2
Розроблення сценаріїв виховних заходів


2.3
Розповсюдження позитивного педагогічного досвіду (виступи під час міських, обласних та внутрішньоучилищних семінарів-практикумів, вебінарів, методичних тижнів; публікація статей тощо)


2.4
Впровадження виховних інновацій


3.
Підвищення кваліфікації


3.1
Проходження курсів підвищення кваліфікації відповідно до індивідуального та/або річного плану закладу освіти


3.2
Участь у міських та обласних заходах виховного спрямування (семінарах, тренінгах, майстер-класах тощо)


3.3
Здійснення самоосвіти і самовдосконалення


3.4
Наявність педагогічної освіти (спеціаліст, магістр) або будь-якої вищої освіти та короткострокових курсів з педагогіки і психології (психолого-педагогічного мінімуму)


4.
Перелік порушень, за допущення яких стягуються рейтингові бали із загального рейтингу педагогічного працівника
4.1
Недотримання академічної доброчесності


4.2
Наявність догани


4.3
Зафіксовані випадки порушення посадових обов’язків


4.4
Зафіксовані випадки порушення правил внутрішнього розпорядку училища



Вихователь		 _______________                   _____________________
(підпис)                                                   (ім’я, прізвище)

Перевірено							Заступник директора з ВР
__________			 ________________ 
(підпис)  				   (ім’я, прізвище) 
Методист
__________			 ________________ 
(підпис)  				   (ім’я, прізвище) 

Затверджено рішенням Рейтингової комісії
протокол № __ від «___» _____________ р. 
Додаток К

РЕЙТИНГ-ЛИСТ
керівника гуртка  ___________________________________________________________________
(ім’я, прізвище)

за 20__ / 20__ навчальний рік 

№ з/п
Результат роботи за навчальний рік
Числове значення показника
Кількість балів
1.
Основна гурткова діяльність


1.1
Охоплення учнів гуртковою роботою 


2.
Методична діяльність


2.1
Створення творчих робіт, розробок


2.2
Розроблення сценаріїв творчих заходів


2.3
Використання інновацій (форм, методів, технологій, підходів, сучасних інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій і засобів)


2.4
Розповсюдження позитивного педагогічного досвіду (виступи під час міських, обласних та внутрішньоучи-лищних семінарів-практикумів, вебінарів, методичних тижнів, педагогічних читань; публікація статей тощо)


3.
Підвищення кваліфікації


3.1
Проходження курсів підвищення кваліфікації відповідно до індивідуального та/або річного плану закладу освіти


3.2
Участь у міських та обласних заходах для керівників гуртків (семінарах, тренінгах, майстер-класах тощо)


3.3
Здійснення самоосвіти і самовдосконалення


3.4
Наявність педагогічної освіти (спеціаліст, магістр) або будь-якої вищої освіти та короткострокових курсів з педагогіки і психології (психолого-педагогічного мінімуму)


4.
Перелік порушень, за допущення яких стягуються рейтингові бали із загального рейтингу педагогічного працівника
4.1
Недотримання академічної доброчесності


4.2
Наявність догани


4.3
Зафіксовані випадки порушення посадових обов’язків


4.4
Зафіксовані випадки порушення правил внутрішнього розпорядку училища



Керівник гуртка		 _______________                   _____________________
(підпис)                                                   (ім’я, прізвище)

Перевірено							Заступник директора з ВР
__________			 ________________ 
(підпис)  				   (ім’я, прізвище) 
Методист
__________			 ________________ 
(підпис)  				   (ім’я, прізвище) 

Затверджено рішенням Рейтингової комісії
протокол № __ від «___» _____________ р. 

ДОДАТОК Л

ЗВЕДЕНИЙ РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПОСАДАМИ

№ з/п
Посади, імена та прізвища педагогічних працівників
Кількість балів

Викладачі


























Майстри виробничого навчання





























Вихователі











Керівники гуртків





















Затверджено рішенням Рейтингової комісії
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