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Директор ТПГЛ
Сайфієв С.Ф.

ПЛАН
РОБОТИ НА ЧЕРВЕНЬ 2021 рік
Зміст роботи
1
Контроль за організацією навчально - виробничого процесу
Перевірити якість виконання навчальних планів і програм за рік
Перевірити готовність кабінетів , лабораторій і майстерень
Організаційні заходи
З метою популяризації виробничих професій та професійної орієнтації
молоді залучати засоби масової інформації до освітлення навчальновиховної діяльності ліцею.
Складання звіту до ДОН та НМЦПТО про підсумки ДПА/ЗНО, руху
контингенту учнів

Термін
виконання
2

Відповідальний

до 21.06.21

Заст.директора з НВР
Методист
Адміністрація
Інженер з ОП

15.0617.06.21
протягом
місяця

3

Адміністрація

до 25.06.21

Методист
Заст.директора з НВР

Прийняти участь у відеозв’язку з НМЦПТО з питань завершення та
початку нового навчального року

Протягом
місяця

Адміністрація

Підготовча робота в організації оздоровлення учнів пільгових категорій
та організація дозвілля здобувачів освіти на літніх канікулах

Протягом
місяця

Заст.директора з НВР
Директор

до 25.06.21

Методист
Заст.директора з НВР

протягом
місяця

Адміністрація
Куратори груп 1-18, 2-18

Робота над робочими навчальними планами на 2020-2021н.р.

Здійснити необхідну підготовчу роботу в організації і оформленні
документів на виробничу практику здобувачів освіти груп 1-18, 2-18 за
професією «Електрослюсар підземний. Машиніст підземних установок»
Теоретична підготовка
Активно використовувати матеріали офіційного веб-порталу
профтехосвіти України
Приймати участь у заходах, які проводить НМЦПТО.

протягом
місяця
протягом
місяця

Методист
Адміністрація

Інструктивно-методичні наради
1.Підсумки роботи інформаційно-бібліотечного центру
2.Організація та направлення на виробничу практику учнів груп 1-18, 2-18
за професією «Електрослюсар підземний. МПУ».
3. Ознайомлення з рекомендаціями ДОН та НМЦПТО по закінченню
навчального року.
Педагогічна нарада
1.Моніторинг навчальних досягнень за підсумками ЗНО-2021; шляхи
підвищення якості освіти навчальних досягнень.
2.Результати огляду навчально-матеріальної бази кабінетів та
майстерень.
3.Оздоровлення учнів пільгових категорій та організація дозвілля на
літніх канікулах.
4.Перевід здобувачів освіти ліцею на наступний курс 2021-2022 н.р.
Виховна робота
за окремим планом

В.о. методиста

22.06.21

29.06.21

Бібліотекар
Заст. директора з НВР
Адміністрація

Методист
Психолог
Заст. директора з НВР
Муштатова Н.М.
Адміністрація

Заст.директора з НВР

Сурган Н.В.

