Директор

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Сайфієв С.Ф.

ПЛАН
РОБОТИ НА БЕРЕЗЕНЬ 2021 рік
Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальний

Контроль за організацією навчально - виробничого процесу
Проаналізувати виконання навчальних планів та програм викладачами та майстрами в/н ІІІ
курсу

Протягом місяця

Перевірити стан викладання гуманітарних дисциплін

Протягом місяця

Проаналізувати підготовку до іспитів з предметів професійного циклу учнів ІІІ курсу
групу 5-18
Вивчити систему роботи педпрацівників, які атестуються у 2020 році
Організаційні заходи
З метою популяризації виробничих професій та професійної орієнтації молоді залучати
засоби масової інформації до освітлення навчально-виховної діяльності ліцею.
Використовувати на уроках теоретичного та виробничого навчання інформаційно –
комунікативні технології навчання

протягом місяця
Протягом місяця
Постійно

Заст.директора з НВЧ
ст.майстер
методист
Заст.директора
Методист
Заст.директора з НВЧ
Методист
Члени АК
Заст.директора з НВР

постійно

Майстри в/н
Викладачі

12.03.2021

Адміністрація

29.03.2021
Згідно графіка
протягом місяця

Атестац комісія
Адміністрація
Методист
Адміністрація

05.03.-12.03.21
15.03-19.03.21

Зозуля А.В.
Бродіна К.О.

15.03-19.03.21
29.03.21-02.04.21

Глухова О.М.
Тюкіна В.О

3 метою перевірки успішності учнів ІІІ курсу - група 5-18, виявлення прогалин в знаннях
та їх ліквідації, проводити семестрові та підсумкові контрольні роботи за ІІ семестр.

Протягом
місяця.

Голови МК
Викладачі
Заст.директора

В кабінетах теоретичного навчання удосконалити куточки підготовки до державної
підсумкової атестації ІІІ курсу, забезпечити повторення програмного матеріалу під час
підготовки до ДПА

Протягом
місяця.

Викладачі
спедисциплін

Провести День відкритих дверей
Провести підсумкове засідання атестаційної комісії І рівня.
Забезпечити участь педпрацівників в семінарах, які проводить НМЦ ПТО області
Забезпечити участь педпрацівників у КПК
Провести тиждень пам’яті Т.Г.Шевченка
Провести тиждень економічних дисциплін до Дня прав споживача
Тиждень англійської мови
Тиждень класного керівника
Теоретична підготовка

Організувати проведення відкритих уроків та уроків вільного відвідування з метою
підвищення викладацького рівня та вдосконалення педагогічного досвіду

Березень-ківтень

Викладачі
Заст.директора
Голови МК

Активно використовувати матеріали офіційного веб-порталу профтехосвіти України

протягом місяця

Методист

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Підготовка до проведення конкурсу професійної майстерності в групах І, ІІ, ІІІ курсу ліцею та
загальноліцейний конкурс «Кращий за професією»
Продовжувати проводити відкриті уроки та майстер-класи з метою підвищення якості
професійної підготовки

Березень-квітень
протягом місяця

Голова МК ГП
Ст.майстер
Викладачи
спецдисциплін
Майстри в/н

Інструктивна нарада:
1.Визначення заходів з підготовки та проведення Державної підсумкової атестації на ІІІ курсі.
2.Творчі звіти педагогічних працівників, які атестуються у 2021 році.
3.Заходи до Дня Відкритих дверей
Робота педагогічної ради
Моніторинг якості підготовки випускників груп 9-19, 1-17, 2-17 за підсумками ДКА та
працевлаштування на перші робочі місця.
2.Аналіз профорієнтаційної роботи в умовах карантину. Підсумки Дня відкритих дверей
2021.
1. 3. Конкурси професійної майстерності серед учнів – шлях до удосконалення виробничого
процесу.

09.03.2021

Голова МК ГПр
Заст.директора з НВЧ
Ст.майстер
Методист
Адміністрація

1.

В.о методиста

30.03.2021

Сурган Н.В

Заст.директора з
НВЧ, Ст.майстер
Голова МК гірничого
профілю

