ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»
НАКАЗ
01.10. 2018

м. Куп’янськ

№ 531

Про підсумки роботи педагогічного колективу
за вересень 2018 року
Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр
професійної освіти» у вересні місяці працював за планом роботи освітнього
закладу:
1.
Проведено:
1.1. Засідання педагогічної ради:
аналіз результативності та проблем щодо реалізації програми
розвитку навчального закладу за 2017/2018 н. р.;
визначення орієнтирів щодо планування роботи педагогічного
колективу та роботи педагогічної ради на 2018/2019 н. р.
1.2. Засідання школи педагогічного досвіду:
створення умов для психічного розвитку особистості учня
(практичний психолог Шевченко С. А.);
напрямки роботи педагога по створенню умов для соціалізації
особистості учня (соціальний педагог Рудневська А. П.);
робота майстра виробничого навчання по створенню умов для
формування гармонійно розвинутої особистості в учнівському колективі
(майстер в/н Чірікова С. Г.).
1.3. Засідання школи педагогічної майстерності:
формування загальнокультурної компетентності шляхом розвитку
творчих здібностей учнів на заняттях гуртків художньої самодіяльності
(керівник гуртка Прокопенко О. С.);
формування загальнокультурної компетентності учнів через творчу
діяльність на заняттях гуртку декоративно-технічної творчості (майстер в/н
Потапенко Т. В.);
формування власної національної ідентичності майбутніх перукарів
як складової загальнокультурної компетентності (викладач Шариш Н. В.);
формування загальнокультурної компетентності учнів з професії
«Перукар» (майстер в/н Кошелева Г. Г.).
1.4. Засідання школи молодого спеціаліста:
ознайомлення педагогів із новими нормативними документами
щодо організації навчально-виховного процесу у 2018/2019 н. р.;
інструктаж щодо підготовки навчально-плануючої документації
(робоча навчальна програма, поурочно-тематичний план або перелік навчально-

виробничих робіт, план уроку, план роботи кабінету, план виховної роботи,
план роботи предметного (або технічної творчості) гуртка;
інструктаж щодо ведення журналу обліку теоретичного
(виробничого) навчання;
рекомендації щодо створення паспорту комплексно-методичне
забезпечення предмета;
дотримання вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності під
час освітнього процесу.
1.5. Інструктивно-методичні наради:
ознайомлення педагогів із новими нормативними документами
щодо організації навчально-виховного процесу;
проведення вхідного діагностування рівня навчальних досягнень
учнів І курсу;
інструктаж щодо ведення журналів обліку теоретичного та
виробничого навчання;
інструктаж щодо чергування викладачів, санітарного стану
кабінетів;
інструктаж щодо чергування класних керівників у
гуртожитку;
організація роботи щодо контролю відвідування учнями
занять.
1.6. Засідання методичної ради:
основні напрямки методичної роботи Центру над реалізацією
науково-методичної теми у 2018/2019 навчальному році;
організація роботи методичних комісій, шкіл педагогічного досвіду,
педагогічної майстерності, педагога – початківця;
організація роботи творчої групи з інноваційної діяльності;
розгляд плану підвищення кваліфікації та атестації педагогічних
працівників у 2018/2019 навчальному році. Корекція перспективних планів
підвищення кваліфікації та атестації;
огляд інформаційних джерел з питань організації методичної
роботи.
1.7. Засідання ради з профілактики правопорушень:
підсумки роботи Штабу профілактики правопорушень за 2017/2018
н. р.;
затвердження плану роботи Штабу профілактики правопорушень на
2018/2019 н. р.;
результати роботи щодо оновлення списків облікових категорій та
оновлення відповідної документації;
обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень.
1.8. Вхідне діагностування з базових загальноосвітніх предметів.
1.9. Засідання методичних комісій.
1.10. Свято першого дзвоника.
1.11. Перший святковий урок «Україна – європейська держава».
1.12. Виставку квітів «Рідний край – Куп’янщина».

1.13. Спартакіаду до Всесвітнього дня фізкультурника серед учнів I
курсу.
1.14. Зустрічі з випускником 2015 року Крошним Євгеном – студентом
Національного університету цивільного захисту України.
1.15. Зустріч з випускником Клімьоновим Максимом – студентом
Навчально-науковому інституту механічної інженерії і транспорту
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
1.16. Заходи,
присвячені
100-річчю
з
дня
народження
В. О. Сухомлинського.
1.17. Вечір знайомств у гуртожитку для учнів I курсу «Давай
товаришувати».
1.18. Анкетування учнів I курсу, що мешкають у гуртожитку.
1.19. Святкові дискотеки у гуртожитку.
1.20. Діагностична робота соціально-психологічної служби у гуртожитку
щодо вивчення контингенту учнів I курсу.
1.21. Тематичне заняття з благодійною організацією «парус» на тему
«Обережно, туберкульоз».
1.22. Заняття університету правових знань:
у рамках тижня правової освіти населення пройшла традиційна
щорічна зустріч майбутніх випускників з представниками державних органів
(центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ «Куп’янське бюро
правової допомоги», відділ активної підтримки безробітних Куп’янського
міськрайцентру зайнятості.
1.23. Першість училища з футболу.
2.
Оформлено, перевірено, скориговано і затверджено плани роботи:
поурочно-тематичні плани;
роботи предметних кабінетів;
роботи предметних гуртків та гуртків технічної творчості;
індивідуальної методичної роботи;
роботи методичних комісій;
гурткової роботи.
3.
Розпочата підготовка:
до атестації педагогічних працівників;
до групового огляду художньої самодіяльності:
до засідання педагогічної ради.
4. Прийнято участь:
змаганні з паркового волейболу (команда дівчат III місце,
команда хлопців I місце);
Всеукраїнській акції «Оберіг для захисника Вітчизни»;
у святкуванні Дня селища Ківшарівка.
5.
Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьох ступеневий
контроль за станом технічних вимого безпеки праці, промислової санітарії в
гуртожитку, огляд кабінетів і майстерень на готовність до навчального року.
6.
Складено графік внутрішнього контролю освітнього закладу,
графіки роботи гуртків, додаткових занять, чергувань.

План роботи педагогічного колективу виконано.
Враховуючи вищевказане,
НАКАЗУЮ:
Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у вересні 2018 року
задовільною.

В. о. директора
Заступник директора
з навчально-виробничої роботи

С. І. Насоненко

