«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ТПГЛ
Сайфієв С.Ф.

ПЛАН
РОБОТИ НА КВІТЕНЬ 2021 рік
Зміст роботи
1
Контроль за організацією навчально - виробничого процесу
Вивчити стан роботи педагогічних працівників по профорієнтації серед учнів
шкіл
Перевірити стан охорони праці в навчально-виробничих майстернях, кабінетах
та на об’єктах підприємств харчування
Провести аналіз успішності учнів ІІІ курсу по підсумках тематичного
оцінювання та семестрової атестації з метою своєчасного прийняття заходів
щодо покращення якості знань учнів
Організаційні заходи
З метою популяризації виробничих професій та професійної орієнтації молоді
залучати засоби масової інформації до освітлення навчально-виховної
діяльності ліцею.

Термін
виконання
2
Протягом місяця
Протягом місяця
до 30.04.21

Відповідальний
3
Директор
Секретар ПК
Заст.директора з НВЧ
ст. майстер
Інженер з ОП
Заступники
директора
Методист

постійно

Заст.директора з
НВР

постійно

Педпрацівники

Згідно графіка

Адміністрація

01-14.04.21

Зозуля А.В.

Провести День відкритих дверей

25.04.21
13.00

Адміністрація

Провести тиждень охорони праці

12.04-16.04.21

Використовувати ІКТ на уроках теоретичного та виробничого навчання
Забезпечити участь педпрацівників в семінарах, які проводить НМЦ ПТО
області
Прийняти участь у віртуальному конкурсі професійної майстерності серед
викладачів-філологів «Мій кращий конспект урок».

Інженер з ОП
Педпрацівники

Теоретична підготовка
Зміцнювати зв'язок викладання теоретичних дисциплін з практичним
навчанням, проводити інтегровані та інтерактивні уроки
Організувати проведення відкритих уроків та уроків вільного відвідування з
метою підвищення викладацького рівня та вдосконалення педагогічного
досвіду
Активно використовувати матеріали офіційного веб-порталу профтехосвіти
України
ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Підготувати та провести конкурси професійної майстерності в групах І, ІІ, ІІІ
курсу ліцею та загальноліцейний конкурс «Кращий за професією»
Підготувати матеріали для проведення перевірочних на І, ІІ-ІІІ курсі за
професією «електрослюсар підземний»
Забезпечити вимоги охорони праці та безпеки життєдіяльності
- проводити інструктажі для учнів з питань охорони та безпеки
життєдіяльності
- контролювати санітарний стан майстерень та кабінетів
- провести поточні ремонтні роботи навчальних приміщень
Продовжити роботу по оновленню комплексно-методичному забезпеченню у
відповідності до вимог ДС ПТО та новітньої техніки і технологій
Інструктивно-методична нарада
І. Про стан профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл.
ІІ. Про день відкритих дверей у ТПГЛ.
ІІІ. Проведення конкурсу фахової майстерності за професією «Електрослюсар
підземний»
ІV. Аналіз ефективності роботи сайту ТПГЛ, розгортання Офісу 365 , підсумки
участі майстрів ТПГЛ в обласному методичному фестивалі
Виховна робота
за окремим планом

В.о методиста

протягом місяця
Квітень-травень
протягом місяця
квітень
На протязі
місяця
Протягом місяця

Викладачі
спец.дисциплін,
Адміністрація
Викладачі
Заст.директора
Голови МК
Методист
Голова МК ГП
Ст.майстер
Ст.майстер
Майстри в/н
Інженер з ОП
Ст.майстер
майстри в/н

протягом місяця

Голови МК
Викладачі
Майстри в/н

27.04.21

Директор
Заст.директора з НВР

Заст.дир. з НВР

Сурган Н.В.

