
 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

01.02. 2021                                    м. Куп’янськ                                           №  55 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу  

за січень 2021 року 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у січні місяці працював за планом роботи закладу: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання педагогічної ради-звіту: 

- аналіз результатів освітньої діяльності педагогічного колективу 

за I семестр 2020/2021 н. р. Пріоритетні завдання педагогічного колективу на 

II семестр 2020/2021 н. р. 

-  функціонування простору інформаційної взаємодії учасників 

освітнього процесу 

1.2. Засідання методичної ради.  

1.3. Засідання школи педагогічної майстерності. 

1.4. Засідання школи педагогів-початківців. 

1.5.  Семінар-практикум. 

1.6. Інструктивно-методичні наради з викладачами, майстрами 

виробничого навчання, класними керівниками. 

1.7. Засідання методичних комісій. 

1.8.  Педагогічні читання на тему «Педагогічні засади розвитку 

творчості учнів». 

1.9.  Спортивну гурткову роботу під час зимових канікул. 

1.10. Заняття університету правових знань «Пробне ЗНО-2021» 

(заступник директора з НР Корякіна О.М., керівники груп). 

1.11. Заняття університету правових знань «Правила реєстрації на 

ЗНО-2021» (заступник директора з НР Корякіна О.М. ). 

1.12. Державну кваліфікаційну атестацію учнів групи Ес-28 з професії 

«Електрозварник ручного зварювання». 

1.13. Заходи до дня Соборності України. 

1.14. Відкриту виставку у бібліотеці «За соборну, самостійну, вільну, 

славну!» 

1.15. Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 

1.16. Інструктування здобувачів освіти і працівників закладу: 

- «Про зберігання та користування вогнегасниками» № 3; 

«Правила поводження у навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях 

ДНЗ КРЦПО» № 6; 

- безпека життєдіяльності для учнів Державного навчального 

закладу «Куп’янський регіональний центр професійної освіти» на час 



карантинних періодів № 41; про дотримання учнями Державного 

навчального закладу «Куп’янський регіональний центр професійної освіти» 

обмежень задля запобігання поширенню ГРВІ COVID - 19 № 42 

1.17. Інструктування «Правила поводження при пожежі працівників 

закладу» № 1, «Про зберігання та користування вогнегасниками» № 3; 

«Заходи пожежної безпеки для сторожа (чергового)» № 5. 

1.18. Засідання гуртків технічної та декоративно-прикладної творчості. 

2. Прийнято участь у: 

-  вебінарах, обласних семінарах; 

- обласній інтернет-конференції «Інтеграція в освіті як умова 

підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників»  

3. Ведеться робота щодо: 

- атестації педагогічних працівників; 

- участі в обласному огляді художньої самодіяльності «Гімнастика 

для розуму і не тільки!»; 

- участі в обласній виставці-конкурсі технічної та художньо-

декоративної творчості; 

- проведення першості з волейболу; 

- підготовки реєстрації здобувачів освіти до ДПА у формі ЗНО; 

- самоосвіти педагогічних працівників (Мірошніченко О.С., 

Чиркіна В.О.) 

4. Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий 

контроль за станом охорони праці, промислової санітарії в гуртожитку, огляд 

кабінетів і майстерень на готовність до освітнього процесу. 

5.  Складено графік внутрішнього контролю закладу освіти, графіки роботи 

гуртків, додаткових занять, чергувань. 

План роботи педагогічного колективу за січень виконано. 

Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у січні 2021 року 

задовільною. 

 

 

Директор                Валерій КРАВЦОВ 

  

 
 

 


