Затверджую
Директор ПТУ №33
___________М.Микита

План роботи
методичної комісії професійної підготовки
на 2018-2019 н.р.
№п/н
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1.

2.

1.
2.

Питання, які розглядаються
Засідання №1
Обговорення і затвердження плану
роботи та складу методичної комісії
Обговорення нових навчальних планів
і програм із спецпредметів та
виробничого навчання з професій
тракторист, слюсар-ремонтник,
швачка, продавець продовольчих
товарів.
Обговорення та затвердження
інтегрованих програм предметів
загальноосвітньої та професійнотеоретичної підготовки («Технології»)
Засідання №2
Обговорення кваліфікаційних пробних
робіт з підготовки професій:
тракторист 2-3 розрядів та слюсарремонтник 2 розряду.
Обговорення завдань для училищних
олімпіад із спецпредметів.
Засідання №3
Організація і проведення тижня
безпеки дорожнього руху.
Обговорення ККЗ для проведення
поетапної кваліфікаційної атестації з
професій: слюсар-ремонтник 2
розряду, швачка 4 розряду, продавець
продовольчих товарів 3 розряду,
тракторист 2, 3 розряду та КПР з
професій швачка 4 розряду, продавець
продовольчих товарів 3 розряду

Термін
виконання

Відповідальні

Серпень

Саблін О.О.
Зганич Й.М.

Саблін О.О.

Жовтень

Саблін О.О.
Цифра В.М.
Шулевка І.І.

Листопад

Саблін О.О.
Майстри в/н

1.
2.

1.
2.
3.

1.

2.

1.

2.

1.
2.

Засідання №4
Про стан проходження виробничої
практики учнями 12, 21, 24, 31 груп.
Організація та проведення тижня з
професії тракторист.
Засідання №5
Обговорення підсумків навчальних
досягнень учнів за І семестр.
Про підсумки проведення поетапної
кваліфікаційної атестації з професій.
Обговорення графіку проведення КПР
та ДКА з професії швачка 4 розряду.
Засідання №6
Обговорення
завдань
та
умов
проведення першого етапу конкурсів
професійної
майстерності
та
директорських контрольних робіт.
Проведення
та
обговорення
відкритого заняття з виробничого
навчання.
Засідання №7
Обговорення КПР для проходження
виробничої практики з професій
тракторист 2, 4 розрядів та продавець
продовольчих товарів 4 розряду.
Обговорення ККЗ для проведення
кваліфікаційної атестації з цих
професій.
Засідання №8
Аналіз роботи методичної комісії.
Стан підготовки кабінетів та
майстерень до нового навчального
року.
Голова МК

Грудень

Майстри в/н
Саблін О.О.

Січень

Зганич Й.М.
Саблін О.О.
Маринець В.П.

Лютий

Саблін О.О.

Шулевка І.І.

Квітень

Майстри в/н

Майстри в/н

Червень

Саблін О.О.

О. Саблін

