
 
 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

02.11. 2020                                    м. Куп’янськ                                       № 405 
 

Про підсумки роботи педагогічного колективу 

за жовтень 2020 р. 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у жовтні місяці працював за планом роботи закладу 

освіти: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання методичної ради. 

1.2.  Засідання атестаційної комісії I рівня. 

1.3.  Інструктивно-методичні наради викладачів та майстрів 

виробничого навчання. 

1.4.  I етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із предметів 

загальноосвітньої підготовки. 

1.5. Засідання методичних комісій. 

1.6.  Урочисту лінійку до 80-річчя створення системи профтехосвіти. 

1.7.   Першість з футболу 

1.8.  Співпраця із благодійною організацією «Парус». 

1.9.  Святкові заходи до Дня Захисника України. 

1.10.   Військово-спортивний конкурс «Ну-мо, хлопці!» 

1.11. Виховні години за темою «Історія українського козацтва» 

1.12.  Заняття університету правових знань: 

- особливості ЗНО-21; 

- лекція «День визволення України від фашистських 

загарбників» 

1.13. Змагання з метання гранати 

1.14. Святкові дискотеки у гуртожитку. 

1.15.   Освітній процес за дистанційними та змішаними формами 

навчання. 

2. Прийнято участь у: 

- співпраці з благодійною організацією «Парус»; 

- міських змаганнях з волейболу (II командне місце і юнаки, і 

дівчата); 

- обласних та всеукраїнських семінарах та онлайн-вебінарах; 

- розміщено публікації педагогічних працівників у журналі 

«Вісник профосвіти»; 

- I обласному етапі огляду кабінетів іноземної мови. 

3. Ведеться робота щодо: 



- атестації педагогічних працівників; 

- організації проведення мовних конкурсів; 

- участі у II етапі обласного огляду кабінеті іноземної мови; 

- участі у III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

предметів загальноосвітньої підготовки; 

- участі у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності 

верстатників. 

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 з 

дотриманням правил безпеки життєдіяльності у зв’язку з пандемією COVID-

19. 

5.  Складено графік внутрішнього контролю освітнього закладу, графіки 

роботи гуртків, додаткових занять, чергувань. 

План роботи педагогічного колективу за  жовтень виконано частково у 

зв’язку зі зміною формату навчання. 

Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у жовтні 

2020року, задовільною. 

2. Методистам Лебединській Т.Ю. та Будилко Т.К. скоригувати план 

методичної роботи на листопад з урахуванням заходів не проведених у 

жовтні. 

3. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                Валерій КРАВЦОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


