
    ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Центру ПТО №1 

м. Івано-Франківська 

___________Н.В. Когуч 

 

План роботи 

Центру ПТО № 1 на вересень 2019 року 
№ 
п/п 

Назва заходу Дата Відповідальний 

1 Адміністративна нарада при директорі 
щопонеділка 

10.00 
Н.В. Когуч 

2 

Інструктивно-методичні наради: 
− викладачів; 
− майстрів виробничого навчання швейних 

професій; 
− майстрів виробничого навчання 
− побутових професій. 

26.09. 
25.09. 

 
25.09. 

Крижанівська Л.Б. 
Плетяк Л.М. 

 
Марініч О.Ю. 

3 Засідання голів методичних комісій 04.09. 
Якубів Н. Я. 

Голови методичних 
комісій 

4 

Засідання методичних комісій: 

− швейних професій; 

− побутових професій; 

− класних керівників; 

− вихователів; 

− суспільно-гуманітарних дисциплін; 

− природничо-математичних дисциплін; 

− фізичної культури і предмету «Захист Вітчизни» 

 

03.09. 

04.09. 
02.09. 

10.09. 

05.09. 
04.09. 

09.09. 

 

Гриців Г.В. 

Замолінська Н.І. 
Скрипка Н.М. 

Проць О.Й. 

Марченко Л.Я. 
Петренко О.В. 

Шеремет В.М. 

5 
Урочиста лінійка присвячена Дню Знань 02.09. Ребрик Т.І 

 Івасюк О.О. 

6 

Перший урок «Нам Україна вища понад усе» 02.09.  Ребрик Т.І. 
класні керівники, 
куратори груп 

7 
Презентації груп першого курсу протягом 

місяця. 
Класні керівники, 

Івасюк О.О. 

8 

Години класного керівника, бесіди в групах: 

− ознайомлення з Статутом навчального закладу, 
правилами поведінки учнів, наказом № 420 від 
24.05.2007 р. «Про використання мобільних телефонів», 
наказом №103 від 21.05.2008р. «Про заборону куріння». 
− організаційна виховна година (вибори активу 

навчальної групи, розподіл доручень) 
− організаційна виховна година (визначення 

відповідальності за порушення правил  внутрішнього 
розпорядку). 
− бесіда з правил техніки безпеки, Правил 

дорожнього руху, правил протипожежної безпеки 

 

 

І тиждень 

 

ІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

класні керівники 

 

 

 

 

 

 

9 

Проведення декади знань з безпеки дорожнього руху 9.09.-20.09 Ребрик Т.І. 

класні керівники, 

Євтушенко А.А. 

10 
− Єдиний урок «Знай та виконуй правила дорожнього 

руху» 

 

до 20.09 
класні керівники, 

Євтушенко А.А. 

11 

Засідання: 
- старостату 

- Ради учнівського самоврядування 

-     Штабу профілактики правопорушень 

 
щопонеділка 

10.09 

26.09 

Ребрик Т.І. 
рада учнівського 

самоврядування 

12 
Участь у проведенні освітніх заходів при департаменті 
освіти міста та області  

згідно плану 
проведення 

Н.В. Когуч 

 
Методист                       Н.Я. Якубів 
 


