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ВЕРЕСЕНЬ 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Проведення апаратних нарад  

 
За окремим 

графіком 

Бондаренко О.М. 

2. Проведення робочих нарад для 

директорів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

За окремим 

графіком 

Бондаренко О.М. 

3. Організація та проведення міських 

методичних секцій для керівного складу 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти: 

  

 

- заступників директорів з навчально-

виховної роботи на базі Київського 

професійного ліцею транспорту 

24.09.2019 Слободницький О.С. 

 

4. Забезпечення проведення урочистостей з 

нагоди святкування Дня знань  
02.09.2019 Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки 

5. Підготовка державного звіту за формою 

№ 1-профтех про підсумки роботи 

професійно-технічних навчальних 

закладів у 2018-2019 н.р.  

до 20.09.2019  

(за графіком) 

Мариняко Г.М. 

6. Проведення атестаційної експертизи 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти: 

- Київський професійний ліцей 

транспорту; 

- Київський професійний енергетичний 

ліцей 

вересень 2019 Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

спеціалісти 

Департаменту освіти і 

науки 

7. Отримання інформації про організацію 

виробничого навчання та виробничої 

практики учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти в умовах 

виробництва у І семестрі 2019-2020 н.р.  

вересень 2019 Мусієнко Т.П., 

Мариняко Г.М., 

Бойко Л.Л. 

8. Узагальнення даних про стан 

працевлаштування випускників закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти із числа сиріт та позбавлених 

батьківського піклування, осіб з 

обмеженнями життєдіяльності 

протягом 

місяця 

Слободницький О.С. 

 

9. Підведення підсумків оздоровлення 

учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у період літніх канікул і 

підготовка відповідної інформації до 

Департаменту освіти і науки 

Міністерства освіти і науки України 

у встановлені 

терміни 

Міністерства 

освіти і науки 

України 

Слободницький О.С. 

 

10. Формування списків дітей-сиріт та дітей вересень 2019 Слободницький О.С. 
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позбавлених батьківського піклування, 

які навчаються в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва у 

2019-2020 н.р. 

 

11. Здійснення організаційних заходів щодо 

харчування учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва у 

2019-2020 н.р. 

вересень 2019 Бондаренко О.М., 

Мусієнко Т.П., 

Слободницький О.С. 

 

12. Вивчення стану умов проживання учнів 

у гуртожитках закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти відповідно 

санітарно-гігієнічним нормам 

вересень 2019 Слободницький О.С. 

 

13. Підготовка даних до Департаменту 

освіти і науки про стан виконання 

бюджетних призначень на капітальні 

ремонтні роботи в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 

до 27.09.2019 Слободницький О.С. 

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ  

14. Здійснення організаційних заходів щодо 

проведення конкурсів художньої 

самодіяльності «Алло! Ми шукаємо 

таланти!» у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 

вересень 2019  Слободницький О.С. 

 

15. Проведення навчання активу учнівського 

самоврядування закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у заняттях 

«Лідер», за участі Громадської 

організації «Поруч», на базі Київського 

міського будинку учителя 

вересень 2019  Слободницький О.С. 

 

 


