ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»
НАКАЗ
02.05. 2018

м. Куп’янськ

№ 254

Про підсумки роботи педагогічного колективу
за квітень 2018 року
Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр
професійної освіти» у квітні місяці працював за планом роботи:
1.
Проведено:
1.1. Засідання педагогічної ради з порядком денним:
«Творча взаємодія викладача й учнів щодо формування та реалізації
державної мовної політики».
«Про виконання рішення педради за 2016/2017 н. р. «Інтерактивні
технології інноваційного навчання та їхня роль для формування ключових
компетенцій учнів з професії «Слюсар з ремонту автомобілів».
1.2. Засідання методичного кабінету з питань:
«Підвищення якості знань учнів шляхом використання на уроках
засобів наочності» (викладач Загоруйко В. М.);
«Ігрові технології на уроках виробничого навчання з професії
«Перукар. Манікюрник» (майстер в/н Удовік І. В.);
«Сучасні технології навчання з предмета «Спеціальна технологія» з
професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (викладач Кривулін
В. М.).
1.3. Засідання школи передового досвіду:
«реалізації міжпредметних зв’язків на уроках виробничого
навчання з професії «Кухар» (майстер в/н Грибовода Н. І.);
«Використання можливостей кабінету математики у навчальній та
позаурочній діяльності» (викладач Мірошніченко О. С.);
«Творчий звіт» (майстер в/н Артеменко Л. С.).
1.4. Засідання школи молодого спеціаліста:
«Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та
літератури» (викладач Костюк Т. І.);
«Основні підходи майстра виробничого навчання до організації
уроків виробничого навчання на підприємстві» (майстер в/н Токар І. М.).
1.5. Засідання методичної ради з питань:
про результати участі учнів училища у Всеукраїнських конкурсах,
обласних олімпіадах з базових дисциплін і конкурсах фахової майстерності;
підготовка до аукціону педагогічних ідей;

контроль за участю ЗНО-18;
виконання Типового положення атестації педагогічних працівників;
про результати участі педагогічних працівників у обласних
виставках-оглядах методичних та дидактичних матеріалів.
1.6. Інструктивно-методичну нараду педагогічних працівників
1.5. Засідання ради з профілактики правопорушень:
стан відвідування занять учнями;
стан роботи в ПТНЗ з питань позаурочної зайнятості учнів;
обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень.
1.6. Нараду педагогічних працівників з контрольно-аналітичної
діяльності.
1.7. Засідання методичних комісій.
1.8. Тиждень охорони праці.
1.9. День відкритих дверей.
1.10. Заняття університету правових знань:
лекція «Гігієна підлітка» (Клімьонова Н. В);
цикл бесід до Дня здоров’я (Клімьонова Н. В.);
нагородження грамотами за першість з волейболу.
1.11. Виховний захід у гуртожитку «Дзвони Чорнобилю».
1.12. Військово-спортивне свято з нагоди закінчення предмета «Захист
Вітчизни».
1.13. Вихідне діагностування знань учнів з навчальних предметів.
1.14. Акцію «За чисте довкілля!»
1.15. Святкові дискотеки у гуртожитку.
1.16. Конкурс малюнків з охорони праці.
1.17. Зустріч з поетом В.М. Венгеруком.
1.18. Співпраця із благодійною організацією «Парус», цикл тренінгів
щодо протидії насилля у сім’ї.
1.19. Тиждень Цивільного захисту.
2.
Прийнято участь у:
обласному огляді-конкурсі методичних та дидактичних матеріалів з
професійно-практичної підготовки;
обласному огляді-конкурсі методичних та дидактичних матеріалів з
предмета «Охорона праці»;
обласному конкурсі фахової майстерності з професії «Продавець
продовольчих товарів»;
атестації педагогічних працівників комісією III рівня при
Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;
обласному конкурсі газет з охорони праці;
обласному огляді-конкурсі кабінетів математики;
міській акції до Дня матері;
проведенні пробного ЗНО-2018.
3.
Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий
контроль за станом техніки безпеки, промислової санітарії у гуртожитку, огляд
кабінетів і майстерень.

4.
Складено графік внутрішнього контролю навчального закладу,
графіки роботи гуртків, додаткових занять, чергувань.
5.
Проводиться профорієнтаційна робота в школах міста та району.
План роботи педагогічного колективу за квітень виконано повністю.
Враховуючи вищевказане,
НАКАЗУЮ:
Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у квітні 2018 року
задовільною.
Директор

В. А. Кравцов

