
 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

02.03.2020                                      м. Куп’янськ                                    № 107 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу  

за лютий 2020 року 
 

     Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у лютому місяці працював за планом роботи освітнього 

закладу: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання семінару-практикуму.  

1.2. Засідання школи педагогічного досвіду: творчі звіти педагогів, що 

атестуються. 

1.3. Засідання школи педагога-початківця. 

1.4. Інструктивно-методичні наради. 

1.5. Засідання ради з профілактики правопорушень. 

1.6. Нараду педагогічних працівників з контрольно-аналітичної 

діяльності. 

1.7. Засідання методичних комісій. 

1.8. Реєстрацію учнів випускних груп на ЗНО-2020.  

1.9. Засідання творчої групи з інноваційної діяльності. 

1.10.  Заходи, присвячені бою під Крутами. 

1.11.  Виховний захід у гуртожитку «Цікаве про метали». 

1.12.  Відкриті уроки: викладач Нечволод Н.А., майстри виробничого 

навчання  Кручина Л.П., Дьоміна Л.О., Грибовода Н.І. 

1.13.  Святкові заходи до Дня закоханих. 

1.14.  Обласний огляд художньої самодіяльності на тему: «Знай! Думай! 

Мрій!» 

1.15.  Обласну виставку технічної та декоративно-прикладної творчості. 

1.16.  Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні. 

1.17. Заходи до Міжнародного дня рідної мови. 

       2.  Прийнято участь у: 

- обласному огляді-конкурсі методичних та дидактичних матеріалів; 

- обласних етапах олімпіад із загальноосвітніх предметів; 

- обласних семінарах, вебінарах для педагогічних працівників; 

- фінальному етапі X Міжнародного конкурсу студентської та учнівської 

молоді імені Тараса Шевченка; 

- відвіданні концерту гурту «Беz обмежень». 

- міських змаганнях з настільного тенісу (II загальнокомандне місце); 



- масовому профорієнтаційному заході «Ярмарок можливостей» для 

учнівської та безробітної молоді, організований Куп’янським міськрайонним 

центром зайнятості 

3.  Ведеться робота щодо: 

- підготовки до обласної олімпіади з охорони праці;  

- участі у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності; 

- атестації педагогічних працівників; 

- участі у обласному огляді-конкурсі кабінетів іноземної мови. 

4. Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий контроль 

за станом охорони праці, промислової санітарії в гуртожитку, огляд кабінетів і 

майстерень. 

5.  Складено графік внутрішнього контролю центру, графіки роботи гуртків, 

додаткових занять, чергувань. 

6. Проводиться профорієнтаційна робота в школах міста та району. 

План роботи педагогічного колективу за лютий виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у лютому 2020 року, 

задовільною. 

  

 

Директор        Валерій КРАВЦОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


