ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»
02.04. 2018

НАКАЗ
м. Куп’янськ

№ 192

Про підсумки роботи педагогічного колективу
за березень 2018 року
Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр
професійної освіти» у березні місяці працював за планом роботи центру:
1.
Проведено:
1.1 Засідання методичного кабінету:
організація і проведення конкурсу фахової майстерності з
професії «Перукар» (майстер в/н Шевченко Л. В.);
застосування навчальної мотивації учнів у групах молодших
спеціалістів (викладач Багно В. О.);
застосування сучасних цифрових технологій для якісного
засвоєння тем на уроках виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту
автомобілів» (майстер в/н Кручина Л. П.)
1.2. Засідання школи передового досвіду:
творчий звіт педагогічних працівників, які атестуються.
1.3. Засідання школи молодого спеціаліста:
самостійна робота учнів як засіб ефективного застосування
набутих предметних компетентностей (викладач Нечволод Н. А.);
шляхи запобігання низької успішності учнів на уроках
виробничого навчання (майстер в/н Андросова О. І.).
1.4. Інструктивно-методичну нараду.
1.5. Нараду педагогічних працівників з контрольно-аналітичної
діяльності.
1.6. Засідання ради з профілактики правопорушень:
стан роботи ПТНЗ з питань протидії наркоманії, токсикоманії,
незаконному обігу наркотичних та психотропних речовин;
робота батьківського лекторію з питань профілактики злочинності і
правопорушень, запобіганню дитячій бездоглядності;
обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень.
1.7. Засідання методичних комісій.
1.8. Тематичний тиждень Шевченківські свята.
1.9. тематичний тиждень з математики.
1.10. Першість училища з волейболу.
1.11. Конкурс газет до свята 8 Березня.
1.12. Свято гумору у гуртожитку.
1.13. Святкові дискотеки у гуртожитку.
1.14. Заняття університету правових знань:

інформаційно-історичний реліз «Національній академії наук – 100
років» (бібліотекарі Вітченко Л. М., Герасимова Л. М.);
підсумки обласного огляду художньої самодіяльності (заступник
директора з навчально-виховної роботи Іванова Л. М., керівник гуртка
Прокопенко О. С.);
інформаційна хвилинка на тему «Видатні математики на монетах
України» (викладач Мірошніченко О.С.);
організаційна лінійка для учнів випускних груп (керівник гуртка
Прокопенко О. С.);
тематична лінійка «Видатні математики України» (викладач
Мірошніченко О. С.);
1.15. Заходи, присвячені 100-річчю Національної академії наук.
1.16. Заходи, присвячені 80-річчю від дня народження В’ячеслава
Чорновола.
1.17. Атестацію педагогічних працівників атестаційною комісією I рівня.
1.18. I етап профорієнтаційної роботи.
1.19. Реєстрацію та перереєстрацію учнів випускних груп на «ЗНО2018».
2. Прийнято участь:
у обласній олімпіаді з охорони праці;
у фінальному етапі обласного фестивалю молодіжних
соціальних ініціатив «Толока добрих ідей».
3.
Ведеться робота щодо:
підготовка до атестації педагогічних працівників атестаційною
комісією III рівня при Департаменті науки і освіти Харківської
облдержадміністрації;
участі обласному огляді-конкурсі дидактичних матеріалів зі
спецпредметів;
участі у конкурсі фахової майстерності з професії «Продавець»;
підготовки та проведення Дня відкритих дверей.
4.
Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий
контроль за станом техніки безпеки, промислової санітарії в гуртожитку, огляд
кабінетів і майстерень.
5.
Складено графік внутрішнього контролю центра, графіки роботи
гуртків, додаткових занять, чергувань.
6.
Проводиться профорієнтаційна робота в школах міста та району.
План роботи педагогічного колективу за березень виконано повністю.
Враховуючи вищевказане,
НАКАЗУЮ:
Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у березні 2018 року,
задовільною.
Директор

В. А. Кравцов

