
 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

01.02. 2022                                    м. Куп’янськ                                       № 76 

 

Про підсумки роботи педагогічного  

колективу за січень 2022 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 2021/2022 н. р. Пріоритетні завдання педагогічного колективу на 

II семестр 2021/2022 н. р.; 

- створення умов до оздоровчої рухової активності та 

популяризація здорового способу життя. 

1.2. Засідання методичної ради.  

1.3. Засідання школи педагогічної майстерності. 

1.4. Семінар-практикум. 

1.5.  Засідання методичних комісій. 

1.6. Інструктивно-методичні наради з викладачами, майстрами 

виробничого навчання, класними керівниками. 

1.7. Педагогічні читання на тему «Педагогічні ідеї Костянтина 

Дмитровича Ушинського у сучасному вимірі». 

1.8.  Спортивну гурткову роботу під час зимових канікул «Спорт – 

невід’ємна частина нашого життя». 

1.9.  Заходи до дня Соборності України. 

1.10. Державну кваліфікаційну атестацію здобувачів освіти групи Пкт-

6 з професії «Кухар. Кондитер». 

1.11. Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. 

1.12. Інструктування здобувачів освіти і працівників закладу з питань 

охорони праці. 

1.13. Засідання гуртків технічної та декоративно-прикладної творчості. 

1.14. Виховна година у групі ТЗ-2 під назвою «Тракторист-зварник – 

хто він?» у рамках діяльності Центру кар’єрного розвитку.  

1.15. Відкритий виховний захід на тему «Популяризація волейболу 

серед здобувачів освіти Центру» (майстер виробничого навчання Лукашов 

О.В.) 

1.16. Заходи, присвячені Дню пам’яті Героїв Крут. 

1.17. Змагання з настільного тенісу серед юнаків закладу освіти. 

 2. Прийнято участь у: 



-  вебінарах, обласних семінарах; 

- обласній науково-методичній Інтернет-конференції (виступили: 

Кузніченко А.О., Рудневська А.П., Шевченко С.А.) 

- аукціоні «Благодія»; 

- всеукраїнській фотовиставці «Україна – це ми!»; 

- міжрегіональному телемості «У єдності наша сила»; 

- обласній школі кращого педагогічного досвіду викладачів-

філологів (виступили Чиркіна В.О. та Костюк Т.І.) 

 3. Ведеться робота щодо: 

- атестації педагогічних працівників; 

- участі в обласному огляді художньої самодіяльності; 

- участі в обласній виставці-конкурсі технічної та художньо-

декоративної творчості; 

- підготовки до фінального етапу конкурсу Т.Г. Шевченка; 

- підготовки реєстрації здобувачів освіти до ДПА у формі ЗНО; 

- підготовки до участі в обласному етапі олімпіад; 

- підготовки до участі в обласному етапі конкурсу-захисту 

науково-дослідницької роботи з хімії (викладач Волкодав В.І.) 

 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. 

6. Відраховані із закладу освіти у січні учні: Болотова К. група 12 

(Федорова В. В., Козир В. О.), Стеценко А.. група Пм-15 (Кузніченко А.О., 

Оковита С.І., Удовік І.В.), Мозальов А. група Зв-2 (Волкодав В.І., Чіріков 

О.М.) 

План роботи педагогічного колективу за січень виконано. 

Враховуючи вищевказане 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у січні 2022 

року, задовільною. 

2. Керівникам груп: Федоровій В. В., Козир В. О., Кузніченку А.О., 

Оковитій С.І., Удовік І.В., Волкодав В.І., Чірікову О.М. активізувати роботу 

щодо недопущення втрат контингенту. 

3. Керівникам навчальних груп закладу освіти  посилити роботу 

направлену на збереження контингенту здобувачів освіти. 

4. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                 Валерій КРАВЦОВ 

 

 


