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ТРАВЕНЬ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Проведення апаратних нарад для
07.05.2012
Кучинський М.С.
працівників ВПТО та НМК ПТО
14.05.2012
21.05.2012
28.05.2012
Провести
робочу
нараду
для
16.05.2012
Кучинський М.С.
директорів ПТНЗ
Провести перевірку журналів обліку
травень 2012
теоретичного і виробничого навчання
(за графіком)
претендентів на отримання дипломів
кваліфікованого робітника з відзнакою
Організувати роботу комісії відділу
травень 2012
ПТО щодо розгляду правомірності
(за графіком)
видачі випускникам ПТНЗ документів
про освіту особливого зразка (з
врученням золотих і срібних медалей)
Здійснити контроль за проведенням
травень 2012
державної кваліфікаційної атестації
(за графіком)
випускників ПТО згідно графіку
відвідування ПТНЗ
Підготувати підтвердження щодо
перша декада
виготовлення документів про освіту
місяця
особливого зразка до Державного
центру прикладних інформаційних
технологій МОН України
Підготувати підтвердження щодо
перша декада
виготовлення документів про освіту
місяця
особливого зразка до Державного
центру прикладних інформаційних
технологій МОН України
Здійснити контроль за проведенням
14.05.2012 –
Державної кваліфікаційної атестації
25.05.2012
випускників ПТО згідно графіку
відвідування ПТНЗ
Підготувати
інформацію
про протягом місяця
дотримання
законодавства
щодо
соціального захисту учнів
Підготувати інформацію про учнів
перехідного контингенту з метою їх

до 10.05.2012
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Мусієнко Т.П.,
спеціалісти ГУОН
Кучинський М.С.,
Мусієнко Т.П.,
спеціалісти ГУОН,
Бондарева О.М.
Кучинський М.С.,
Мусієнко Т.П.,
спеціалісти ГУОН,
методисти НМК ПТО
Мусієнко Т.П.,
Зозуля В.П.,
директори ПТНЗ
Зозуля В.П.,
директори ПТНЗ

Мусієнко Т.П.,
спеціалісти ГУОН
Слободницький О.С.,
Совінська Р.М.,
заступники директорів
з НВР
Слободницький О.С.,
Совінська Р.М.,

11.

12.

13.

оздоровлення під час літніх канікул
через
залучення
зацікавлених
організацій
Організувати та провести засідання протягом місяця
секції профтехосвіти Київської міської
регіональної експертної Ради з
ліцензування та атестації навчальних
закладів
Організувати та провести позапланові
травень 2012
навчання з охорони праці та безпеки
життєдіяльності
новопризначених
відповідальних осіб ПТНЗ

Вовченко Г.М.,
заступники директорів
з НВР
Кучинський М.С.,
Малєвська О.Ю.

Кучинський М.С.,
Зозуля В.П.,
Мариняко Г.М.,
Бойко Л.Л.,
директори ПТНЗ
МЕТОДИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА
Підготувати та провести міські
методичні
секції
педагогічних
працівників ПТНЗ:
- викладачів
предмета
«Захист
Вітчизни», начальників штабів ЦО
Буйновський В.В.,
на базі Професійного ліцею
18.05.2012
Шевляков Є.О.
Національного
авіаційного
університету
- бібліотечних працівників на базі
ДПТНЗ «Київське вище професійне
Бондарева О.М.,
11.05.2012
училище технологій і дизайну
Сидоренко О.М.
виробів із шкіри»
- керівників та викладачів фізичного
Буйновський В.В.,
виховання на базі Київського
16.05.2012
Плетньова Е.П.,
професійного ліцею «Авіант»
Решетник Г.Т.
- викладачів
інформаційнокомунікативних мереж (секретар
керівника, оператор комп’ютерного
Дзівалтовська Ю.А.,
набору,
касир-контролер,
15.05.2012
Морзе Ю.Л.
обліковець, адміністратор) на базі
Вищого професійного училища
№ 25 м. Києва
- педагогічних працівників з напряму
«легка промисловість» на базі
Гармаш Л.М.,
08.05.2012
Київського професійного ліцею
Чугаєвська Л.І.
сфери послуг
- педагогічних
працівників
із
напряму «холодна та гаряча
Шніп С.Й.,
обробка металу» на базі ДНЗ
17.05.2012
Чагін В.Я.
"Київське
регіональне
вище
професійне училище будівництва"
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

(вул. Бастіонна, 9)
Розробити план роботи міських
методичних секцій на 2012 – 2013
до 07.05.2012
навчальний рік
Організувати підвищення кваліфікації
педагогічних працівників та керівного
складу ПТНЗ на курсах:
- при
Київському
університеті
згідно плану імені Бориса Грінченка для
графіку
викладачів
загальноосвітніх
дисциплін, професійно-теоретичної
підготовки, майстрів виробничого
навчання (психолого-педагогічна
підготовка) та на базі НМК ПТО і згідно плану –
професійно-технічних навчальних
графіку
закладів м. Києва за галузевим
спрямуванням
(професійнопрактична підготовка);
- при
Центральному
інституті згідно плану –
післядипломної
педагогічної
графіку
освіти Академії педагогічних наук
України для
керівного складу
ПТНЗ
Надання консультаційно-методичної травень-червень
допомоги ПТНЗ у коригуванні діючих
2012
робочих навчальних планів і програм
Розробити
проект
наказу
про травень-червень
підвищення кваліфікації керівних
2012
кадрів та педпрацівників у 2013 році
Надати
методичну
допомогу
14.05.2012 –
навчальним закладам у проведенні
25.05.2012
Державної
підсумкової
та
кваліфікаційної атестації учнів ПТНЗ
ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ
Провести Ярмарок продаж виробів
16.05.2012
учнів та майстрів виробничого
навчання
професійно-технічних
навчальних закладів м. Києва у
Святошинському районі
Організувати та провести святковий
до 09.05.2012
концерт для ветеранів Великої
Вітчизняної війни до дня Перемоги на
базі
Організувати та провести урочисті остання декада
заходи для випускників-відмінників
місяця
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Мірошниченко К.Б.,
методисти НМК ПТО
Мірошниченко К.Б.,
директори ПТНЗ
Бондарева О.М.,
Желавська Л.В.

Желавська Л.В.

Желавська Л.В.

Методисти НМК ПТО
Мірошниченко К.Б.,
Бондарева О.М.,
Желавська Л.В.
Мірошниченко К.Б.,
методисти НМК ПТО

Кучинський М.С.,
Мусієнко Т.П.,
директори ПТНЗ
Герб О.О.

Мусієнко Т.П.,
Совінська Р.М.,

ПТНЗ м. Києва

22.

Взяти участь у проведенні випускних
вечорів у ПТНЗ

23.

Організувати та провести заключний протягом місяця
семінар з керівниками гуртків за
підсумками роботи 2011-2012 н.р.
Відкриття
експозиції
Салонуза окремим
виставки «Учні профтехучилищ міста
графіком
– киянам»

24.

остання декада
місяця
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Вовченко Г.М.
директори ПТНЗ,
спеціалісти ГУОН та
методисти НМК ПТО
Мусієнко Т.П.,
Совінська Р.М.,
Вовченко Г.М.
директори ПТНЗ,
спеціалісти ГУОН та
методисти НМК ПТО
Герб О.О.,
Совінська Р.М.,
керівники гуртків
Кучинський М.С.,
Мусієнко Т.П.,
Мірошниченко К.Б.,
методисти НМК ПТО,
директори ПТНЗ

