
   ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Центру ПТО №1 

м. Івано-Франківська 

___________Н.В. Когуч 

 

План роботи  

Центру ПТО № 1 на травень 2021 року 

№ 

з/п 
Назва заходу Дата Відповідальний 

1 
Адміністративна нарада  щопонеділка 

10.00 

Когуч Н.В. 

2 

Інструктивно-методичні наради: 

− викладачів; 

− майстрів виробничого навчання 

швейних професій; 

− майстрів виробничого навчання  

− побутових професій. 

 

27.05. 
26.05. 

 

26.05. 

 

Крижанівська Л.Б. 
Плетяк Л.М. 

 

Марініч О.Ю. 

3 Засідання педагогічної ради.  21.05. Когуч Н.В. 

4 

Засідання методичних комісій: 

− швейних професій; 

− побутових професій; 

− класних керівників; 

− вихователів; 

− суспільно-гуманітарних дисциплін; 

− природничо-математичних дисциплін; 

− фізичної культури та предмету «Захист 
України» .  

 

13.05.  

17.05.  

27.05.  

20.05. 

19.05. 

12.05. 

26.05. 

 

Гриців Г.В. 

Замолінська Н.І. 

Скрипка Н.М. 

Проць О.Й. 

Марченко Л.Я. 

Петренко О.В. 

Шеремет В.М. 

5 
Проведення державних підсумкових атестацій 

у випускних групах 

згідно графіку Крижанівська Л.Б. 

6 

Участь у заходах присвячених з нагоди 

відзначення Дня матері: 

- створення відеопривітання «Своє серце 

і любов даруємо матері» 

- поетичний серпантин «Усе починається 

з мами» 

 

05.-16.05 

 

 

12-14.05 

Ребрик Т.І., старости груп 
Рада УС 

7 
Участь у ІІ етапі обласного конкурсу 

«Бурштинове намисто» 

13.05 

(онлайн) 

Ребрик Т.І., Івасюк О.О. 

8 

Заходи до Дня вишиванки: 

- Флешмоб «Одягни вишиванку» 

- Загальноучилищний конкурс серед 

учнів «Красуня у вишиванці» 

 

20.05 

 
Ребрик Т.І., старости груп 

Рада УС 

 

Година класного керівника: 
- - бесіда: «Булінг – це насильство» ; 
- - виховна година «Про минуле  пам'ять 

зберігай» (до Дня пам’яті та примирення ) 
- - виховна година  присвячена відзначенню 23 

травня Дня Героїв України «У їхніх серцях 
жила Україна»; 

- - бесіда про обовязки учнів та правову 
відповідальність за правопорушення 

 
І тиждень 
 
ІІ тиждень 
 
ІІІ тиждень 
 

ІV тиждень  

(згідно графіку) 

 
класні керівники, соціальний 
педагог 
класні керівники 
 
класні керівники 
 
класні керівники 

 
Засідання старостату щовівторка Ребрик Т.І. 

рада УС 

 
Засідання Ради учнівського самоврядування 

 

25.05. Ребрик Т.І. 
рада УС 

 
Участь педагогічних працівників в роботі 

обласних секцій 

згідно плану 

роботи 
Якубів Н.Я. 

 

Методист         _________________    Н.Я. Якубів 

 


