ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
« ПОЛТАВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ім. А.О. Чепіги»
НАКАЗ
№______________

__________

«Про заходи по завершенню
2019 -2020 навчального року
та підготовку до 2020- 2021
навчального року»
У зв’язку з завершенням 2019-2020 навчального року та підготовкою
до 2020-2021 навчального року.

1.
2.

3.
4.

НАКАЗУЮ:
Затвердити заходи колективу училища щодо завершення 2019-2020н. р.
та підготовки до 2020 -2021 н. р.(додаються).
Адміністрації училища заст. директора Климко В.М. , Копелець С.О. ,
Якименко І.О., керівникам підрозділів : методистам Птиці О.М. ,
Фіщук Г.Ф. ,Кирій Л.В. старшому майстру Красноход Н.І.,
зав. господарством Русіній Л.М. , техніку по експлуатації будівель
Калініченко Л.І., головному бухгалтеру Галай О.В. , інспектору .ВК.
Просяник Л.А. , психологу Нор. Я. С. , бібліотекарю Юхно Л.П.,
керівнику фіз. виховання Сухині О.П, коменданту Сухостат О.І. ,
інженеру з охорони праці Митьку Б.П. провести відповідні роботи по
виконанню вищезазначених заходів якісно та у вказані терміни.
Секретарю училища ознайомити з наказом зазначених працівників під
розпис.
Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор

Корочанська В.І.

Додаток до наказу № 90 від 29.04.2020р.
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
« ПОЛТАВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ім. А.О. Чепіги»

Основні заходи по завершенню 2019 -2020 навчального року та по підготовці до
2020-2021 навчального року

Заходи
І
1

2.

3.

4.

5.

6.

Термін виконання

Відповідальні

Завершення 2019-2020 навчального року
Проведення державної підсумкової
атестації, в групах 311, 312, 314,
316, 318, які складають ДПА у
формі ЗНО відповідно до
календарного плану (офіційний
сайт МОН України) підготовки та
проведення ЗНО 2020 року зі
змінами внесеними на підставі
наказу МОН України від 06.04.2020
року № 480
Викладачам та майстрам в/н
випускних груп ознайомити з
графіком проведення державної
кваліфікаційної атестації та
кваліфікаційних пробних робіт
Майстрам в/н випускних та
перехідних груп скласти переліки
пробних кваліфікаційних робіт та
направити на електронну адресу
старшому майстру Красноход Н.І.
krasnohodnatalia@gmail.com та
ознайомити учнів з завданнями
робіт для виконання

травень - червень,2020 р.

Копелець С.О.
Кирій Л.В.
Вітковська С.О.

До 30.04.2020 року

Климко В.М.
Красноход Н.І

до 12.05.2020 року

Климко В.М.
Красноход Н.І
Майстри в/н
випускних груп

Старшому майстру Красноход Н.І.
на Google диску створити папку
«Пробні роботи» із зазначенням
груп та прізвища учнів
Майстрам виробничого навчання
організувати проведення пробної
кваліфікаційної роботи, здійснити
дистанційно з використанням
комп’ютерних технологій.
Виконані роботи у вигляді
відеоролику , фото звіту виставити
в папці «Пробні роботи» на Google
диску із зазначенням прізвищ
учнів.
Майстрам виробничого навчання
оформити журнали з виробничого
навчання враховуючи оцінювання

до 08.06.2020 року

Красноход Н.І

згідно графіка

Красноход Н.І
Майстри в/н
випускних груп

Після завершення
карантину

Красноход Н.І
Майстри в/н
випускних груп

7.

8.

за виробниче навчання та практику
за результати отримані учнями за І
семестр та у ІІ семестрі (до
оголошення Всеукраїнського
карантину)
Головам
методичних
комісій До 15.06.2020 року
підготувати і здати звіти із якісним
аналізом роботи методичної комісії
за 2019/2020 н.р. (проведення
відкритих
уроків,
написання
методичних розробок, створення
сайтів,
видавнича
діяльність,
друкування в пресі, участь у
конкурсах…).
Провести роботу по дистанційному
написанню дипломних робіт
відповідно до методичних
рекомендацій (через Google диск у

До 11 .05.2020 року

Птиця О.М.
Фіщук Г.Ф.

Птиця О.М.

папці ДКА)

9.

10.

Викладачам та майстрам в/н
До 08.06.2020р
проконтролювати написання
дипломних робіт та вчасної їх здачі
на перевірку. ( Надруковані, зшиті,
запечатані у конвертах надіслані
через засоби зв’язку (Нова пошта,
Укрпошта)
Контроль покласти на майстрів в/н
Проведення ДКА у вигляді захисту Згідно графіку
дипломних робіт здійснювати
дистанційно.

11.

Організація випуску ,
працевлаштування , видача
документів про освіту,під
персональну відповідальність
майстрів.

12.

Педагогічним працівникам здати До 08.06.2020 року
звіти
методичної
роботи
дистанційно (через Googl диск папка
Методична
робота
–
загальноосвітня
підготовка,
спец.дисципліни).

13.

Підготувати інформацію про
вичитку педнавантаження 20192020 навчального року
викладачами
Підготовка звітів
- викладачі;
- майстри виробничого
навчання ;

14.

Згідно-графіка
ІІІ декада червня – І
декада липня 2020 року

Аксьнова Г.І.
Гвіздзжинська Н.М.
Новікова О.М.
Биба Т. С.
Крикун К. А
Половян М. В.
Єльцовій К. Ю.
Корочанська В. І.
Климко В.М.
Красноход Н.І
Майстри в/н
Климко В.М.
Птиця О.М.
Лобач І.В.
Просяник Л.А.
Майстри в/н
випускних груп
Птиця О.М.
Фіщук Г.Ф.

До 27.06.2020

Копелець С.О.

До 20.06.2020

Копелець С.О.

До 20.06.2020

Красноход Н.І.

класні керівники :
підготовку звіту про рух
контингенту за шість місяців
2020 року (Січень – червень
), про підсумок роботи
закладу , про виконання
плану виробничої
діяльності, про
працевлаштування.
Здачу звіту в Департамент освіти .
Профорієнтаційну роботу
здійснювати дистанційно.

До 20.06.2020
До 02.07.2020

Якименко І.О.
Климко В.М.

4.07.2020
Травень- серпень 2020
року

Попередити майстрів в/н в разі не
набору груп про скорочення а
викладачів про мінімальне
педагогічне навантаження.
Організувати вступні випробування
для бажаючих здобути освітньокваліфікаційний рівень «Молодший
бакалавр»
Засідання стипендіальної комісії
про призначення стипендії
на І семестр 2020-2021 н.р
Вирішити питання щодо
компенсації у грошовому
еквіваленті гарячого харчування
дітям - сиротам, позбавленим
батьківського піклування та особам
з їх числа які перебувають на
повному державному
забезпеченні(перехідний
контингент)
Вирішити питання щодо потреби в
оздоровленні учнів влітку дітям сиротам, позбавленим
батьківського піклування та особам
з їх числа які перебувають на
повному державному
забезпеченні(перехідний
контингент)
Підготувати матеріали щодо
ліцензування робітничої
інтегрованої професії
«Бармен,адміністратор (господар)
залу».

30.06.2020 року

Климко В.М.
Климко В.М.
Якименко І.О.
Кирій Л.В. майстри
в/н,викладачі.
Просяник Л.А.
Малишев Д.Є.

Підготувати навчальні плани
професій, навчання, яких в 20202021 н.р. буде здійснюватися за
новими державними стандартами
«Цукерник ,шоколадник»;

-

15.
16.

17.

18.

19.

20

21.

22.

23.

14-21.07.2020

Якименко І.О.
Птиця О.М.
Климко В.М.

26.06.2020

Якименко І.О.

Щомісячно

Якименко І.О.
Галай О.В.

Травень -серпень

Якименко І.О.

20.05.2020

Адміністрація

До 20.05.2020

Климко В.М.
Птиця О.М.
Копелець С.О.
Фіщук Г.Ф.
Птиця О.М.

24
25

26.

27.
28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.
II
1.

«Продавець продовольчих
товарів,покоївка»;
«Бармен,адміністратор (господар)
залу»;
«Робітник з комплексного
обслуговування й ремонту
будинків»
Підготовка наказу про надання
учням канікул .
Підготовка попереднього пед.
навантаження викладачів на 20202021 навчальний рік.(перехідні
групи)
Річні ,звіти: психолога ,
бібліотекаря, керівника фізичного
виховання , керівника гуртків худ.
самодіяльності , соціального
педагога , методистів , вихователя
за 2019 -2020 н.р.
Звіт по охороні праці за 2019-2020
н. р.
Бухгалтерська служба :
- виплати випускних
оздоровчих ;
- здача звіту за шість місяців
Підготувати журнали теоретичного
навчання, виробничого навчання ,
виховної роботи, спортивних
секцій та гуртків художньої
самодіяльності до здачі в архів
Контроль відпусток , укладання
контрактів
Підготовка перспективного плану
роботи училища на 2020-2021 н.р.
Підготувати списки учнів
перехідного контингенту на
поселення в гуртожитку
Поточний ремонт навчально –
матеріальної бази училища та
проведення косметичного ремонту
кімнат гуртожитку

До 29.06.2020

Климко В.М.

До 15.05.2020

Копелець С.О.
Птииця О.М.

До 27.06.2020

Птиця О.М. , Нор Я.С ,
Юхно Л.П. ,Сухина
О.П. ,Лимар Л.І.
Мустафаєва Л.Ю

До 27.06.2020

Митько М.Б

Червень, липень

Галай О.В

До 10.07.2020
До 27.06.2020

01.07.2020
06.- 08.2020
До 20.06.2020
До 1.07.2020

Климко В.М. ,
Красноход Н.І.,
Птиця О.М., Копелець
С.О, Якименко І.О.,
Просяник Л.А
Просяник Л.А.
Климко В.М.
Якименко І.О

Русіна Л.М.,
Якименко І.О.
(Аксьонова Г.І.,
Фесенко І.В., Шапран
А.Б., Гришин В.М.)
Провести підсумкову нараду
червень
Корочанська В.І.
Підготовка протоколів ІМН та
До 20.06.2020
Птиця О.М.
педради за 2019-2020 н.р.
Кирій Л.В.
Підготовка до початку 2020-2021 навчального року
НАБІР:
-організація роботи приймальної
комісії(дистанційно)
- надання звітності в Департамент
освіти ;
-організація співбесіди з

Травень- червень2020

Климко В.М.
Кирій Л.В.
Просяник Л.А.

25,26,27.08.2020

Якименко І.О.

абітурієнтами;

(графік додається)

2.
3.

Підготовка наказу на зарахування
Проведення лінійки до Дня знань

До 31.08.2020

4.

Проведення І уроку – уроку знань

Якименко І.О.

5.

Початок навчальних занять

6.
7.

Підготувати розклад занять
Підготувати організаційні
документи
- наказ про закріплення
майстрів виробничого
навчання з навчальними
групами ;
- наказ про голів МК;
- про класних керівників
- про завідуючих кабінетом,
майстернями

Копелець С.О.
Птиця О.М.
Климко В.М.
Птиця О.М.
Птиця О.М.
Копелець С.О.

8.
9.

Провести організаційну нараду
Підготувати навчально матеріальну
базу до початку навчального року
(завершити поточні ремонти
енергосистем, приміщень,будівель
,споруд,спортивного майданчика та
підготовку технологічного
обладнання

До 30.07.2020

Провести санітарні дні силами
абітурієнтів
11. Підготувати гуртожиток до
поселення ,організація поселення
12. Вжити заходи по підготовці
серпень
об’єктів та теплопостачання до
опального сезону
13. Забезпечити підписання акту
липень
готовності до роботи в осінньо –
зимній опалювальний період 20202021 н.р.

14. Провести роботу по якісній Згідно графіка
організації до участі у конкурсах у
2020/2021 н. р., а саме:
 - «Учитель року» - у номінації
«Математика» викладачі Лобач І.
В., Коваленко В. В.; у номінації
«Українська
мова»
викладачі
Вітковська С. М., Кирій Л. В.;
10.

Климко В.М.
Кирій Л.В.
Просяник Л.А
Птиця О.М.
Климко В.М.
Якименко І.О.

Корочанська В.І.
Русіна Л.М.,
Каленіченко Л.І

Русіна Л.М.
Якименко І.О.
Сухостат О.І
Русіна Л.М.
Калініченко Л.І.
Русіна Л.М.
Калініченко Л.І

Птиці О. М.

- конкурсах під егідою МАН у
номінації «Кристали: структура,
властивості» викладач Григоренко
І. В.; у номінації «Здорове життя –
успіх буття» викладачі Крицька В.
Г., Клец Р. І.; у номінації «Фізика в
житті людини» викладачі Солод В.
П., Остахова І. П.;
- конкурс «Бобер» викладачі
інформатики;
- конкурс «Кенгуру» викладачі
математики.
15.

Наказ № 90 від 29.04.2020 року 30.04.2020 року
«Про заходи по завершенню 2019 2020
навчального
року
та
підготовку до 2020- 2021
навчального року» висвітлити на
сайті училища для ознайомлення
працівників навчального закладу.

Директор

В.І.Корочанська

Грищин В.М.

