
 

 
План роботи 

Центру ПТО № 1 на лютий 2023 року 
№ 

з/п 
Назва заходу Дата Відповідальний 

1 
Адміністративна нарада при директорі щопонеділка 

10.00 

Когуч Н.В. 

2 

Інструктивно-методичні наради: 

− викладачів; 

− майстрів виробничого навчання швейних професій; 

− майстрів виробничого навчання  

− побутових професій. 

 

23.02. 

22.02. 
 

22.02. 

 

Крижанівська Л.Б. 

Плетяк Л.М. 
 

Марініч О.Ю. 

3 

Засідання методичних комісій: 

− швейних професій; 

− побутових професій; 

− класних керівників; 

− вихователів; 

− суспільно-гуманітарних дисциплін; 

− природничо-математичних дисциплін; 

− фізичної культури і предмету «Захист України». 

 

− 14.02. 

− 13.02. 

− 23.02. 

− 22.02.              

− 15.02. 

− 16.02. 

− 21.02. 

 

− Гриців Г.В. 

− Маскович Т.І. 

− Скрипка Н.М. 

− Кваснюк І.Ю. 

− Марченко Л.Я. 

− Петренко О.В. 

− Шеремет В.М. 

4 

Навчання педпрацівників відповідно до програми  онлай-

курсів "Цифрові інструменти Google для освіти" (базовий, 
середній та поглиблений рівень) 

лютий Якубів Н.Я. 

5 

Заходи щодо вшанування Героїв Небесної Сотні 16.-18.02 Ребрик Т.І.,  

викладачі історії.,  
класні керівнки 

Рада УС 

6 

 Проведенні тихої акції:  «Ангели пам’яті», до Дня пам’яті 

Герої Небесної Сотні 
 

20.02 Ребрик Т.І., рада УС 

7 

Година класного керівника: 

 

− Організаційна: Безпечний Інтернет – як уникнути 
«неприємностей у мережі»   

− виховна година «STOP булінг» 

− виховна година  «Небесна Сотня – в пам’яті 

назавжди » 

− виховна година: «Без мови немає народу, як сонця 

без сяйва й тепла» 

(згідно 

графіку) 

І тиждень 
 

ІІ тиждень 

 
ІІІ тиждень 

 

ІV тиждень 

 

 

класні керівники 

8 
Участь у відкритій загальноміській онлайн –вистаці, 
конкурсі «Стрітенська мозаїка, 2023» 

28.02 Ребрик Т.І.,  
Плетяк Л.М.,  

9 

 

Участь у обласному конкурсі солістів «Пісенний вернісаж», 

онлайн 

28.02 Ребрик Т.І., Івасюк О.О. 

10 Заходи приурочені до Міжнародного Дня рідної мови 
21.02  викладачі української 

мови, класні керівники 

11 
Засідання старостату 

 

щовівторка Ребрик Т.І., рада УС,  

12 
Засідання Ради учнівського самоврядування 

 

23.02. рада УС 

13 
Проведення відкритих уроків та позаурочних заходів  

згідно план – 
графіку 

проведення Якубів Н.Я. 

 

Методист                       Н.Я. Якубів 

 


