ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»
НАКАЗ
01.11. 2018

м. Куп’янськ

№ 594

Про підсумки роботи педагогічного колективу
за жовтень 2018 р.
Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр
професійної освіти» у жовтні місяці працював за планом роботи освітнього
закладу:
1.
Проведено:
1.1. Засідання педагогічної ради «Педагогічний консиліум» з питань:
створення умов для гармонійного розвитку кожного учня, його
самореалізації відповідно до інтересів й можливостей за результатами вивчення
нового контингенту;
про виконання рішення педради за 2017/2018 н. р. «Формування та
розвиток творчих здібностей учнів при підготовці кваліфікованих робітників з
професії «Перукар. (перукар-модельєр). Манікюрник»;
різне.
1.2. Засідання методичної ради:
організація інформаційно-методичного супроводу підготовки учнів
до Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів та
конкурсів;
організація
інформаційно-методичного
супроводу
атестації
педпрацівників у 2018/2019 н. р.;
організація інформаційно-методичного супроводу інноваційної
діяльності педагогів.
1.3. Засідання атестаційної комісії I рівня.
1.4. Засідання школи педагога-початківця:
сучасний урок - сучасні технології навчання. Типи уроків
теоретичного навчання. Визначення мети уроку. Самоаналіз уроку (викладач
Мірошніченко О. С.);
типи та види уроків виробничого навчання (майстер в/н
Чірікова С. Г.)
1.5.
Інструктивно-методичні наради:
ознайомлення педагогів із новими нормативними документами
щодо організації навчально-виховного процесу;
ознайомлення педагогічних працівників з Положенням про
атестацію;

інструктаж щодо дотримання вимог з охорони праці та безпеки
життєдіяльності під час освітнього процесу.
1.6.
I етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із предметів
загальноосвітньої підготовки.
1.7.
Засідання ради з профілактики правопорушень:
стан роботи в ПТНЗ щодо виконання заходів з профілактики
злочинності, формування здорового способу життя, попередження проявів
жорстокості і насильства серед учнівської молоді;
організація право виховної роботи з учнями на 2018/2019 н. р. та
проведення в закладі освіти Тижня правових знань;
обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень.
1.8. Нараду педагогічних працівників з контрольно-аналітичної
діяльності за вересень.
1.9. Засідання методичних комісій.
1.10. I етап огляду художньої самодіяльності серед груп III курсу за
темою: «Творчість об’єднує і надихає!»
1.11. Першість з футболу.
1.12. Заняття університету правових знань:
нагородження учнів I курсу за результати спартакіади, присвяченій
Всесвітньому дню фізкультурника;
готуємось до ЗНО-19;
традиції волонтерського руху у освітньому закладі;
малий відео зал «Цигарка: чому ви не повинні палити навіть одну
цигарку»;
знайомство зі Статутом та правилами внутрішнього розпорядку
освітнього закладу;
нагородження учнів-волонтерів за здобуті досягнення.
1.13. Святковий захід до Дня працівника освіти.
1.14. Святкові заходи до Дня Захисника України.
1.15. Презентація навчальних проектів з біології першокурсниками.
1.16. Святковий захід у гуртожитку «Козацькому роду нема переводу».
1.17. Святкові дискотеки у гуртожитку.
1.18. Спортивно-військове свято «Ну-мо, хлопці!».
1.19. Зустріч зі студентами ХНАДУ.
1.20. Урок виробничого навчання на базі ПАТ «Харківський тракторний
завод».
1.21 Заходи, присвячені 100-річчю з дня народження видатного
українського педагога В. О. Сухомлинського.
2.
Прийнято участь у:
онлайн-олімпіаді від проекту «Всеосвіта» з інформатики, англійської
мови, математики;
міських змаганнях з легкої атлетики (I командне місце);
змагання з волейболу серед педагогів міста (III місце);
у міській спартакіаді з футболу (I місце);
обласних змаганнях з легкої атлетики;

обласних семінарах;
Всеукраїнському вебінару, присвяченому 100-річчю з дня
народження видатного українського педагога В. О. Сухомлинського;
роботі онлайн-вебінарів викладачами загальноосвітньої підготовки;
онлайн-опитуваннях;
розміщено публікації педагогічних працівників на сайтах osvita. ua,
форум педагогічних ідей «Урок»;
у I етапі обласного огляду-конкурсу кабінетів захисту Вітчизни.
3.
Ведеться робота щодо:
атестації педагогічних працівників;
I етапу огляду художньої самодіяльності учнів I – II курсів;
організації проведення I етапу та підготовку до II етапу IX
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка;
організації проведення I етапу та підготовку до III етапу XIX
Міжнародного конкурсу з української мови учнівської та студентської молоді
імені Петра Яцика;
організації та проведення заходів з нагоди відзначення 200-річчя з
дня народження Пантелеймона Куліша.
4.
Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий
контроль за станом охорони праці, промислової санітарії в гуртожитку, огляд
кабінетів і майстерень на готовність до проведення освітнього процесу.
5.
Складено графік внутрішнього контролю освітнього закладу,
графіки роботи гуртків, додаткових занять, чергувань.
План роботи педагогічного колективу виконано повністю.
Враховуючи вищевказане
НАКАЗУЮ:
Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у жовтні 2018 року
задовільною.
Директор

В. А. Кравцов

