ПЛАН РОБОТИ
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ,
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ОСВІТИ
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

НА 2019 РІК
№
з/п

Термін
виконання

Заходи

Відповідальні

СІЧЕНЬ
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Проведення апаратних нарад
За окремим
Бондаренко О.М.
Проведення робочих нарад для директорів
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти:
Організація та проведення міських
методичних секцій для керівного складу
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти:
- старших майстрів на базі Державний
навчальний
заклад
«Центр
професійної освіти технологій та
дизайну м. Києва»
Здійснення організаційних заходів щодо
підготовки звітів закладів професійної
(професійно-технічної)
освіти
та
узагальнення звіту про навчальновиробниче
обладнання та техніку за
формою № 9 (профтех) до Міністерства
освіти і науки України
Надання звіту про навчально-виробничу
діяльність
закладів
професійної
(професійно-технічної) освіти за II
півріччя 2018 року до Міністерства освіти
і науки України
Опрацювання
планів
навчальновиробничої
діяльності
закладів
професійної (професійно-технічної) освіти
на I півріччя 2019 р. (ІІ-й семестр 20182019 н.р.)
Отримання інформації від закладів
професійної (професійно-технічної) освіти
про організацію виробничого навчання та
виробничої
практики
в
умовах
виробництва у ІІ семестрі 2018-2019
навчального року
Координація роботи щодо проведення
Державної підсумкової та кваліфікаційної
атестації
у
закладах
професійної
(професійно-технічної) освіти м. Києва
протягом 2018-2019 н.р.
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графіком
За окремим
графіком

Бондаренко О.М.

21.01.2019

Мусієнко Т.П.

згідно з
графіком
Міністерства
освіти і науки
України

Зозуля В.П.

до 18.01.2019

Зозуля В.П.

до 16.01.2019

Зозуля В.П.

до 30.01.2019

Мусієнко Т.П.,
Мариняко Г.М.,
Бойко Л.Л.

січень 2019

Мусієнко Т.П.,
Мариняко Г.М.,
Бойко Л.Л.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Узагальнення та моніторинг даних
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти та Головного управління
Національної поліції України у м. Києві
щодо правопорушень, скоєних учнями
протягом 2018 року
Підготовка даних до Департаменту освіти
і науки про стан виконання бюджетних
призначень на капітальні ремонтні роботи
в закладах професійної (професійнотехнічної) освіти
Підготовка
інформаційно-аналітичного
звіту про стан право - виховної роботи та
роботи з профілактики правопорушень
(листи Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту від 20.01.2012 № 1/9 – 43, від
26.01.2012 № 1/9-58)
Затвердження регіонального замовлення
на підготовку кваліфікованих робітників
та молодших спеціалістів за кошти
бюджету м. Києва на 2019 рік

до 30.01.2019

Слободницький О.С.

до 30.01.2019

Слободницький О.С.

до 30.01.2019

Слободницький О.С.

січеньберезень 2019

Бондаренко О.М.

Участь у роботі атестаційних комісій
січень-лютий
закладів
професійної
(професійно2019
технічної) освіти з атестації керівників та
педагогічних працівників у 2018-2019 н.р.
(за узгодженим із закладами професійної
(професійно-технічної) освіти графіком)
Здійснення організаційних заходів щодо січень-квітень
проведення огляду-конкурсу на кращу
2019
організацію правової освіти та виховання
учнів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти у 2018-2019 н.р.
ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ
Проведення навчання активу учнівського
січень 2019
самоврядування закладів професійної
(професійно-технічної) освіти у заняттях
«Лідер», за участі Громадської організації
«Поруч»
Здійснення заходів щодо роботи закладів
01-15.01.2019
професійної (професійно-технічної) освіти
під час зимових канікул, у дні Новорічних
та Різдвяних свят
Здійснення організаційної роботи (за
22-24.01.2019
участі учнівського активу самоврядування
та викладачів предмету «Історія України»)
у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти щодо проведення
заходів з нагоди Дня Соборності України
Здійснення організаційної роботи (за
29.01.2019
участі
учнівського
активу
самоврядування) у закладах професійної
(професійно-технічної)
освіти
щодо
проведення заходів з нагоди Дня пам’яті
героїв Крут
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Мусієнко Т.П.,
спеціалісти
Департаменту освіти і
науки
Слободницький О.С.

Слободницький О.С.

Слободницький О.С.

Слободницький О.С.

Слободницький О.С.

19.

20.

ЩОКВАРТАЛЬНО
Підготовка
відомчої
звітності
до
Міністерства освіти і науки України про
використання матеріально-технічної бази
«Майно 2» (щодо потенційних об’єктів
оренди
в
закладах
професійної
(професійно-технічної) освіти)
Підготовка
відомчої
звітності
до
Міністерства освіти і науки України про
використання матеріально-технічної бази
«Майно 3» (щодо стану використання
гуртожитків
закладів
професійної
(професійно-технічної) освіти)

5

Слободницький О.С.

Слободницький О.С.

