ЛИСТОПАД
ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНТРОЛЮЮЧА ТА АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Проведення апаратних нарад
За окремим
Бондаренко О.М.
графіком
2. Проведення робочих нарад для
За окремим
Бондаренко О.М.
директорів
закладів
професійної
графіком
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

(професійно-технічної) освіти
Організація та проведення міської
методичної секції для керівного складу
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти:
- заступників директорів з навчальновиховної роботи на базі Київського
вищого
професійного
училища
залізничного транспорту ім. В.С.
Кудряшова
- старших майстрів на базі Київського
вищого
професійного
училища
будівництва і дизайну
Проведення атестаційної експертизи
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти:
- Київський
професійний
ліцей
транспорту;
- Київський
професійний
енергетичний ліцей
Координація роботи щодо проведення
Державної
підсумкової
та
кваліфікаційної атестації у закладах
професійної
(професійно-технічної)
освіти м. Києва протягом 2019-2020 н.р.
Про
вивчення
стану
організації
освітнього
процесу
у
закладах
професійної
(професійно-технічної)
освіти м. Києва та на виробництві
Надання
проектних
обсягів
регіонального замовлення на підготовку
кваліфікованих робітничих кадрів та
молодших спеціалістів у 2020 році

26.11.2019

Слободницький О.С.

05.11.2019

Мусієнко Т.П.

листопад 2019

Бондаренко О.М.,
Мусієнко Т.П.,
спеціалісти
Департаменту освіти і
науки

листопад 2019

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

листопад 2019

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

до 04.11.2019

Бондаренко О.М.,
Дзема М.О.,
Мусієнко Т.П.,
Мариняко Г.М.,
Бойко Л.Л.
Бондаренко О.М.,
Дзема М.О.

Узагальнення
пропозицій
закладів листопад-грудень
професійної
(професійно-технічної)
2019
освіти щодо проведення капітальних
ремонтів на 2020 рік
Підготовка інформації про випускників
листопад 2019
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти з числа дітей-інвалідів
для
Київського
міського
Центру
соціальної, професійної та трудової
реабілітації інвалідів
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Слободницький О.С.

10. Підготовка інформації про організацію

листопад 2019

Слободницький О.С.

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ
навчання
активу
листопад 2019

Слободницький О.С.

гурткової та спортивно-секційної роботи
в закладах професійної (професійнотехнічної) освіти

11. Проведення

12.

13.

14.

учнівського самоврядування закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти у заняттях «Лідер», за участі
Громадської організації «Поруч»
Здійснення організаційної роботи (за
участі
учнівського
активу
самоврядування) у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти щодо
проведення заходів вшанування Героїв
Небесної Сотні з нагоди Дня гідності та
свободи
Проведення
міського
військовопатріотичного конкурсу серед учнів
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти «Ми патріоти твої,
Україно!», присвячений Дню Збройних
сил України
Проведення міського конкурсу серед
учнів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти «Планета гумору» на
базі Київського державного будинку
художньої та технічної творчості
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21.11.2019

Слободницький О.С.

листопадгрудень 2019

Слободницький О.С.

листопад 2019

Слободницький О.С.

