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Вибори
секретаря
педагогічної ради
Аналіз діяльності колективу
Онацько
центру у 2017 році та
В.Г.
визначення
пріоритетних
напрямків та завдань на
2018 рік
Розгляд та затвердження Жила Л.А.
плану роботи педагогічної
ради на 2018 рік.
Організація та проведення Жила Л.А.
профорієнтаційної роботи
для забезпечення підготовки
висококваліфікованих
робітників, адаптованих до
сучасних економічних умов
і вимог ринку праці у 2018
році. Затвердження плану
профорієнтаційної роботи.
Виконання
рішень Коваль В.В.
попередньої педради

Онацько В.Г.

Пр.№1

Аналіз
рівня
роботи Жила Л.А.
педагогічних працівників
центру, які працювали у
2017 році за цивільно –
правовими угодами з метою
формування
якісного
кадрового
складу
навчального закладу
Робота
інженерно- Мігова Н.А.
педагогічного колективу з
попередження
та
профілактики травматизму
у навчальному закладі,
система заходів з охорони
праці
та
безпеки

Жила Л.А.
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Онацько В.Г.

Коваль В.В.
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Мігова Н.А.

Липень

Жовтень

Грудень

життєдіяльності слухачів та
працівників центру
Організація
роботи
бібліотеки центру у 2018
році
Виконання
рішень
попередньої педради
Результати
роботи
навчального закладу по
атестації
професійної
підготовки та ліцензування
нових професій.
Науково – методичні основи
ефективності
сучасного
уроку:
впровадження
інноваційних технологій.
Адаптація
методичної
роботи центру до
специфіки
підготовки
дорослого населення
Виконання
рішень
попередньої педради
Про забезпечення здорових і
безпечних умов навчання
слухачів і праці педагогів.
Дотримання
відповідних
санітарно-гігієнічних вимог
під
час
організації
навчально-виробничого
процесу.
Вимоги до педагогів та їх
підготовки до навчального
процесу
з
метою
забезпечення
адекватної реакції на всі
інноваційні процеси, що
відбуваються в освіті й
суспільстві.
Робота над
ЄМП «Реалізація сучасних
форм і методів якісної
освіти
дорослого
населення».
Виконання
рішень
попередньої педради
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Про
підсумки
роботи Коваль В.В.
навчального закладу в 2018
році та завдання колективу
на 2019 рік.
Моніторинг
навчального Жила Л.А.
процесу
–
запорука
підвищення якості освіти в
навчальному закладі
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згідно вимог сьогодення.
Звіти
структурних
підрозділів:
- результативність
Жила В.В.
Жила В.В.
застосування проектних та
інформаційно
–
комунікаційних
технологій у навчально –
виробничому процесі;
Мігова Н.А. Мігова Н.А.
- організація роботи
щодо збереження життя і
здоров’я працівників та
Стадніченко Стадніченко
слухачів Центру;
І.М.
І.М.
- фінансова діяльність
Центру у 2018р. та її
планування на 2019 рік.

Позачергові педагогічні ради по допуску слухачів до ДКА.

Методист

Л.А.Жила

