№

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ДНЗ «Кіровоградський
професійний ліцей сфери послуг»
________ Л.О.Снєжко
01.09.2016 року
П е рс п е к т и в н и й п л ан
внутрішньоліцейного контролю
(професійно-теоретична підготовка)
ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»
Зміст контролю
Форма обговорення
2016-2017 н.р.

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

Стан викладання навчальних предметів:

1

Перукарська справа
Манікюрна справа
Педикюрна справа
Візажна справа

Матеріалознавство
Основи санітарії та гігієни
Гігієна та санітарія виробництва
Основи профетики та культура
спілкування
Професійна етика та естетика
Ділова етика та культура спілкування
Професійна етика і психологія
Спеціальне малювання

Психологія і етика ділових
відносин
ОП
Основи пластичної анатомії та
фізіології шкіри
Живопис і кольорознавство
Теорія макіяжу, зачіски та
костюму
Малюнок та спецкомпозиція
Товарознавство продовольчих
товарів
Організація і технологія торговельних
процесів
Реєстратори розрахункових операцій
Контрольно-касове обладнання
Облік і звітність

Харчова безпека товарів
Психологія і етика ділових
відносин
Основи менеджменту і
маркетингу
Дизайн в торгівлі
Технологія приготування їжі з
основами товарознавства
Устаткування підприємств
харчування
Організація виробництва та
обслуговування
Облік, калькуляція та звітність
Фізіологія харчування

2019-2020 н.р.

2020-2021н.р.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Народна кулінарія
-виробниче навчання
Професія «Перукар (перукармодельєр). Манікюрник»
(кваліфікація – перукар)
- виробниче навчання
Професія «Перукар (перукармодельєр).Манікюрник»
(кваліфікація – перукар 2 класу)
- виробниче навчання
Професія «Перукар (перукармодельєр).Манікюрник»
(кваліфікація – перукар 1 класу)
- виробниче навчання
Професія «Перукар (перукармодельєр), Манікюрник»
(2 розряд (ІІ клас)
- виробниче навчання
Професія «Перукар (перукармодельєр). Манікюрник»
(3 розряд (І клас)
-виробниче навчання
Професія «Перукар (перукармодельєр). Педикюрник»
(кваліфікація – перукар)
- виробниче навчання
Професія «Перукар (перукармодельєр). Педикюрник»
(кваліфікація – перукар 2 класу)
- виробниче навчання
Професія «Перукар (перукармодельєр). Педикюрник»
(2 розряд (ІІ клас)
- виробниче навчання
Професія «Перукар (перукармодельєр). Педикюрник»
(3 розряд (І клас)
-виробниче навчання
Професія «Перукар (перукармодельєр). Візажист. Візажистстиліст (кваліфікація – перукар)
-виробниче навчання
Професія
«Перукар (перукар-модельєр).
Візажист. Візажист-стиліст
(кваліфікація – візажист)
- виробниче навчання
Професія «Перукар (перукармодельєр). Візажист. Візажистстиліст (кваліфікація – візажистстиліст)
- виробниче навчання
Професія «Продавець
продовольчих товарів. Продавець
непродовольчих товарів»
( кваліфікація – продавець
продовольчих товарів, 3 розряд)
- виробниче навчання
Професія «Продавець
продовольчих товарів. Продавець

-

-

2.

3.
4.

непродовольчих товарів»
( кваліфікація – продавець
продовольчих товарів, 4 розряд)
- виробниче навчання
Професія «Продавець
продовольчих товарів. Продавець
непродовольчих товарів»
( кваліфікація – продавець
непродовольчих товарів, 3 розряд)
- виробниче навчання
Професія «Продавець
продовольчих товарів. Продавець
непродовольчих товарів»
( кваліфікація – продавець
непродовольчих товарів, 4 розряд)
- виробниче навчання
Професія «Кухар», 3 розряд
- виробниче навчання
Професія «Кухар», 4 розряд
Стан
ведення
журналів
професійно-теоретичної
та
професійно-практичної
підготовки
Навчально-методична
база
кабінетів, майстерень
Предметні тижні

Н,МК, Р,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р,
П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р,
П,І
Н,МК, Р,
П,І

5.

Про проведення контрольних
зрізів знань навчальних досягнень
учнів з предметів
професійно-теоретичної
підготовки за І-ІІ семестри 20162017 н. р.

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

6.

Про участь педагогічних
працівників та учнів
ліцею в конкурсах
Організація
дослідноекспериментальної діяльності.

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р,
П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р, П,І

Н,МК, Р,
П,І

7.

Умовні позначення:
Р – нарада у директора;
Н – наказ:
П – засідання педагогічної ради:
І – інструктивно-методична нарада:
МК – засідання методичних комісій:
В – вивчення стану викладання навчальних предметів
М – методична рада
Заступник директора з НВР

В.М.Данеко

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ДНЗ
«Кіровоградський
професійний ліцей
сфери послуг»
_____ Л.О.Снєжко
1.09.2016 року

Перспективний план

№

внутрішньоліцейного контролю
(професійна підготовка) 2016/ 2017 н.р.
ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»
Форма
Зміст контролю
Відмітка про виконання
обговорення
Стан викладання навчальних предметів:

- технологія приготування їжі
з основами товарознавства

Н, МК, Р, П, І,
В

- устаткування підприємств
харчування

Н, МК, Р, П, І,
В

1.

- організація виробництва та
обслуговування

Н, МК, Р, П, І,
В

Методична комісія торгівлі і громадського
харчування, протокол №1 від 31.08. 2016 року.
Нарада у директора - вересень, лютий 2016/2017н.р.
ІМН у заступника директора з НВ - вересень, лютий
2016/2017 н.р.
Наказ № 109 від 01 .09. 2016 р. «Про організацію
вивчення
стану викладання окремих навчальних
предметів у 2016-2017 н. р.»
Наказ № 21 від 09 .02. 2016 року «Про підсумки
вивчення стану викладання предмету «Технологія
приготування їжі з основами товарознавства»,
«Обладнання ПГХ», «Організація ПГХ» викладача
Калужської В.О.»
Методична комісія торгівлі і громадського
харчування, протокол №1 від 31.08. 2016 року.
Нарада у директора - вересень, лютий 2016/2017н.р.
ІМН у заступника директора з НВ - вересень, лютий
2016/2017 н.р.
Наказ № 109 від 01 .09. 2016 р. «Про організацію
вивчення
стану викладання окремих навчальних
предметів у 2016-2017 н. р.».
Наказ № 21 від 09 .02. 2016 р. Про підсумки
вивчення стану викладання предмету «Технологія
приготування їжі з основами товарознавства»,
«Обладнання ПГХ», «Організація ПГХ» викладача
Калужської В.О.
Методична комісія торгівлі і громадського
харчування, протокол №1 від 31.08. 2016 року.
Нарада у директора - вересень, лютий 2016/2017н.р.
ІМН у заступника директора з НВ - вересень, лютий
2016/2017 н.р.
Наказ № 109 від 01 .09. 2016 р. «Про організацію
вивчення
стану викладання окремих навчальних
предметів у 2016-2017 н. р.».
Наказ № 21 від 09 .02. 2016 р. «Про підсумки
вивчення стану викладання предмету «Технологія
приготування їжі з основами товарознавства»,
«Обладнання ПГХ», «Організація ПГХ» викладача
Калужської В.О.

-

виробниче навчання
Професія «Перукар (перукармодельєр), Манікюрник»
(кваліфікація – перукар 1
класу)

П, І, Н,МК, Р

Про вивчення стану
викладання окремих
навчальних предметів у 20162017 н. р.

Н, І, Р, МК, П,
В

2.

Про проведення в ліцеї
Першого уроку в 2016/2017
навчальному році.

Н, І, Р

3.

Стан
ведення
журналів
професійно-теоретичної
та
професійно-практичної
підготовки
Н, І, Р, МК

4.

5.

Навчально-методична
кабінетів, майстерень

база
МК, Н, І

Методична комісія сфери послуг, протокол №1 від
30.08. 2016 року.
Нарада у директора – грудень 2016 року.
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР – №38 від 09.12.2017 року.
Протокол засідання педагогічної ради № 11
від
10.03. 2016 року.
Наказ № 109 від 01 .09. 2016 р. «Про організацію
вивчення
стану викладання окремих навчальних
предметів у 2016-2017 н. р.».
Наказ № 4 від 13 .01. 2017 р. «Про підсумки
вивчення стану викладання предмету «Виробниче
навчання»
майстра виробничого навчання
Шамаріної М.А.».
Методична комісія торгівлі і громадського
харчування, протокол №1 від 31.08. 2016 року.
Методична комісія сфери послуг, протокол №1 від
30.08. 2016 року.
Нарада у директора – вересень, січень, лютий
2016/2017 н.р.
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР –
вересень, січень, лютий
2016/2017 н.р.
Протокол засідання педагогічної ради № 11
від
10.03. 2016 року.
Наказ № 109 від 01.09.2016 року
«Про організацію вивчення
стану викладання
окремих навчальних предметів у 2016-2017 н. р.»
Наказ № 21 від 09 .02. 2016 р. Про підсумки
вивчення стану викладання предмету «Технологія
приготування їжі з основами товарознавства»,
«Обладнання ПГХ», «Організація ПГХ» викладача
Калужської В.О.
Наказ № 4 від 13 .01. 2017 р. «Про підсумки
вивчення стану викладання предмету «Виробниче
навчання»
майстра виробничого навчання
Шамаріної М.А.».
Нарада у директора – №1 від 29 вересеня 2016 року.
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР – №1 від 29.08.2016 року, №2 від
01.09.2016 року.
Наказ від 29.08. 2016 року № 128 «Про проведення в
ліцеї Першого уроку в 2016/2017 навчальному році».
Наказ від 01.09. 2016 року № 132 «Про підсумки
проведення в ліцеї Першого уроку в 2016/2017
навчальному році».
НАКАЗ №146 від 13.11.2016 року «Про перевірку
журналів обліку теоретичного навчання».
Наказ №224 від 25.12.2016 року «Про результати
перевірки журналів обліку теоретичного навчання».
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР - 21.10.2016 року №18.
Нарада у директора – вересень, грудень 2016 року.
Методична комісія сфери послуг, протокол №4 від
22.11. 2016 року.
Методична комісія сфери послуг, протокол №1 від
30.08. 2016 року.
Нарада у директора – грудень 2016 року.
Інструктивно-методична нарада у заступника

Предметні тижні

МК, І, Н, Р

6.

Забезпечення підручниками

Р, МК, І

7.

Виконання навчальних планів,
програм
МК

8.

Система роботи викладачів із
ліквідації прогалин у знаннях
учнів
МК, І , Р

9.

Підготовка до ПКА

МК, І, Р

10.

11.

Перевірка
навчальнометодичної документації

12.

Про проведення контрольних

Н, І
Н,І, МК, Р

директора з НВР – №16 від 21.10.2016 року.
Методична комісія торгівлі і громадського
харчування, протокол № 3 від 11.10.2016 року.
Методична комісія сфери послуг, протокол №4 від
22.11. 2016 року.
Нарада у директора – вересень, грудень 2016 року.
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР – №4 від 05.09.2016 року, №27 від
09.12.2016 року, №30 від 27.12.2016 року.
Наказ №152 від 05.09.2016 року «Про проведення в
ліцеї творчих тижнів методичних комісій сфери
послуг, торгівлі та громадського харчування».
Наказ від 05.09.2016 року №152 «Про проведення в
ліцеї творчих тижнів методичних комісій сфери
послуг, торгівлі та громадського харчування».
Наказ від 09.12.2016 року № 233 «Про підсумки
проведення в ліцеї творчої декади професійної
майстерності перукарів».
Наказ № 250 від 27.12. 2016 року «Про підсумки
проведення в ліцеї творчої декади методичної комісії
торгівлі та громадського харчування».
Нарада у директора – вересень, травень 2016/2017
року.
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР – березень, травень 2017 року.
Методична комісія торгівлі і громадського
харчування, протокол №1 від 31.08. 2016 року.
Методична комісія сфери послуг, протокол №1 від
30.08. 2016 року.
Методична комісія торгівлі і громадського
харчування, протокол № 6 від 21 січня
2017
року.
Методична комісія сфери послуг, протокол №1 від
30.08. 2016 року.
Нарада у директора – грудень 2016 року.
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР – вересень, грудень 2016/2017 н.р.
Методична комісія торгівлі і громадського
харчування, протокол № 6 від 21 січня
2017
року.
Методична комісія сфери послуг, протокол №6 від
26.01. 2017 року.
Нарада у директора – грудень, травень 2016/2017
н.р. року.
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР – грудень, травень 2016/2017 н.р.
року.
Методична комісія торгівлі і громадського
харчування, протокол № 5 від 2 грудня 2016
року.
Методична комісія сфери послуг, протокол №6 від
26.01. 2017 року.
Нарада у директора – грудень 2016 року.
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР – вересень, грудень 2016 року.
Нарада у директора – грудень 2016 року.
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР – вересень, грудень 2016 року.
Методична комісія торгівлі і громадського

зрізів знань навчальних
досягнень учнів з предметів
професійно-теоретичної
підготовки за І-ІІ семестри
2016-2017 н. р.

Участь
у
Всеукраїнській
науково-методичній
конференції, присвяченій 98-й
річниці від дня народження
В.Сухомлинського.
Н,І, МК, Р

13.

Про підготовку до
відзначення 98-ї річниці з
Дня народження
В.О. Сухомлинського
Н,І, МК, Р

14.

15.

Участь педагогічних
працівників ліцею в обласній
секції сфери послуг проблеми:
«Розвиток навчальнопізнавального інтересу учнів
на уроках професійної
підготовки шляхом
використання електронних
засобів навчання».

Н,І, Р

харчування, протокол №4 від 10 листопада 2016
року.
Методична комісія сфери послуг, протокол №5 від
22.12. 2016 року.
Нарада у директора – листопад, грудень, лютий
2016/2017 н.р.
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР – листопад, грудень, лютий
2016/2017 н.р.
Наказ №144 від 23.11.2016 року «Про проведення
контрольних зрізів знань з предметів професійнотеоретичної підготовки за І семестр 2015/2016 н.р.»
Наказ
від 29.12.2016 року №253 «Про підсумки
контрольних зрізів знань навчальних досягнень
учнів з
предметів професійно-теоретичної
підготовки за І семестр 2016-2017 н. р.».
Наказ №31 від 10.02.2017 року «Про проведення
контрольних зрізів з предметів професійнотеоретичної та загально-професійної підготовки за
ІІ семестр 2016/2017 н.р.».
Наказ
від 02.09.2016 року №111 «Про участь у
Всеукраїнській науково-методичній конференції,
присвяченій 98-й річниці від дня народження
В.Сухомлинського».
Наказ від 29.09.2016 року №111 «Про підсумки
участі
у
Всеукраїнській
науково-методичній
конференції, присвяченій 98-й річниці від дня
народження
В.Сухомлинського».
Нарада у директора – вересень 2016 н.р.
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР – вересень 2016 н.р.
Наказ №156 від 08.09.2016 року «Про підготовку до
відзначення 98-ї річниці з Дня народження В.О.
Сухомлинського».
Наказ №174 від 29.09. 2016 року «Про підсумки
проведення в ліцеї заходів з нагоди 98-ї річниці з
Дня народження В.О. Сухомлинського».
Нарада у директора – вересень 2016 н.р.
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР – вересень 2016 н.р.
Наказ
від 10.10.2016 року №152 «Про участь
педагогічних працівників ліцею в обласній секції
сфери послуг з проблеми: «Розвиток навчальнопізнавального інтересу учнів на уроках професійної
підготовки шляхом використання
електронних
засобів навчання».
Наказ від 11.11.2016 року № «Про підсумки участі
педагогічних працівників ліцею в обласній секції
сфери послуг з проблеми: «Розвиток навчальнопізнавального інтересу учнів на уроках професійної
підготовки шляхом використання електронних
засобів навчання».
Нарада у директора – жовтень, листопад 2016 н.р.
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР – жовтень, листопад 2016 н.р.

16.

17.

Про організацію роботи з
молодими та
малодосвідченими
педагогічними працівниками
Участь педагогічних
працівників ліцею в обласній
школі професійного зростання
методистів ПТНЗ «Актуальні
питання організації
підвищення кваліфікації та
атестації педагогічних
працівників».

Н,І, Р

Н, І, Р

Участь у святкуванні
262 річниці Дня міста
Н, І, Р

18.

19.

20.

21.

Участь в VІІІ-му Фестивалі
молодіжної книги на вулиці
Дворцовій «Бібліомісто
щасливих людей!»

Організація дослідноекспериментальної діяльності
за темою «Ukrainian fashion»
з професії Перукар
(перукар – модельєр)

Про вивчення досвіду роботи
майстра виробничого
навчання Забабуріної О.В.,
викладача Калужської В.О.,
методиста Блідар І.М.

Н, І, Р

Н, І, Р, МК

Н, І, МК

Проведення в ліцеї
методичного тижня
«Інноваційна діяльність
педагогів».
Н, І, Р, МК

22.

23.

Участь педагогічних
працівників ліцею в обласних
педагогічних читаннях

Н, І, МК

Наказ від 01.09.2016 року №107 «Про організацію
роботи з молодими та малодосвідченими
педагогічними працівниками».
Нарада у директора – вересень 2016 н.р.
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР – вересень 2016 н.р.
Нарада у директора - вересень 2016 року.
Інструктивно-методична нарада- вересень 2016 року.
Наказ №133 від 19.09.2016 року «Про участь
педагогічних працівників ліцею в обласній школі
професійного зростання методистів ПТНЗ
«Актуальні питання організації підвищення кваліфік
та атестації педагогічних працівників».
Наказ №138 від 28.09.2016 року «Про підсумки
участі педагогічних працівників ліцею в обласній
школі професійного зростання методистів ПТНЗ
«Актуальні питання організації підвищення
кваліфікації та атестації педагогічних працівників».
Нарада у директора - вересень 2016 року.
Інструктивно-методична нарада- вересень 2016 року.
Наказ №126 від 08.09.2016 року «Про участь у
святкування 262 річниці Дня міста».
Наказ №132 від 19.09.2016 року «Про підсумки
участі у святкуванні 262 річниці Дня міста».
Нарада у директора - вересень 2016 року.
Інструктивно-методична нарада- вересень 2016 року.
Наказ № 169 від 23.09.2016 року «Про участь в VІІІму Фестивалі молодіжної книги на вулиці Дворцовій
«Бібліомісто щасливих людей!».
Наказ № № 117 від 29.09.2016 року «Про підсумки
участі в VІІІ-му Фестивалі молодіжної книги на
вулиці Дворцовій «Бібліомісто щасливих людей!».
Методична комісія сфери послуг, протокол №1 від
30.08. 2016 року.
Нарада у директора – вересень 2016 року.
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР – вересень 2016 року.
Наказ від 08.09.2016 року № 29 «Про проведення
дослідно-експериментальної роботи за темою
«Ukrainian fashion» з професії Перукар (перукар –
модельєр).
Наказ №101 від 01.09.2016 року
«Про вивчення досвіду педагогічних працівників
ліцею».
Нарада у директора - вересень 2016 року.
Інструктивно-методична нарада - вересень 2016
року.
Нарада у директора – грудень 2016 року.
Інструктивно-методична нарада у заступника
директора з НВР – грудень 2016 року.
Наказ №184 від 16.12.2016 року «Про проведення в
ліцеї методичного тижня «Інноваційна діяльність
педагогів».
Наказ №1 від 11.01.2016 року «Про підсумки
проведення в ліцеї методичного тижня «Інноваційна
діяльність педагогів».
Наказ №2 від 13.01.2017 року
«Про участь
педагогічних працівників
ліцею в обласних
педагогічних читаннях «Досвід народної педагогіки

«Досвід народної педагогіки в
умовах інноваційних змін в
освіті».

Про участь педагогічних
працівників та учнів ліцею в
конкурсі «Снігова королева».
Н, І, МК

24.

Про участь у Всеукраїнському
конкурсі професійної
майстерності
«WORLDSKILLS
UKRAINE».
Н, І, Р, МК

25.

Наказ про участь в засіданні
клуба творчого педагога
«Молодь орієнтується на
майбутнє».
Н, І, Р, МК

26.

Про атестацію педагогічних
працівників

27.

Н, П, І, Р

в умовах
інноваційних змін в освіті».
Нарада у директора - червень 2016 року.
НАКАЗ від 19.01.2017 року № 8 «Про підсумки
участі педагогічних працівників ліцею в обласних
педагогічних читаннях «Досвід народної педагогіки
в умовах інноваційних змін в освіті»
Нарада у директора – січень 2017 року.
Інструктивно-методична нарада – січень 2017 року.
Методична комісія сфери послуг, протокол №3 від
13.10. 2016 року.
Наказ № 156 від 20.10.2016 року «Про участь
педагогічних працівників та учнів ліцею в конкурсі
«Снігова королева ESTEL».
Наказ № 232 від 00.12. 2016 року «Про підсумки
участі педагогічних працівників та учнів ліцею в
конкурсі «SNOW QUEEN ESTEL - 2016».
Нарада у директора – жовтень, грудень 2016 року.
Інструктивно-методична нарада – жовтень, грудень
2016 року.
Методична комісія сфери послуг, протокол №3 від
13.10. 2016 року
Наказ №131 18.09.2016 року «Про участь у
Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності
«WORLDSKILLS UKRAINE».
НАКАЗ №164 від 02.11.2016 року «Про підсумки
участі у Всеукраїнському конкурсі професійної
майстерності».
Нарада у директора – вересень, листопад, березень
2016/2017 н.р.
Інструктивно-методична нарада – вересень,листопад,
березень 2016/2017 н.р.
НАКАЗ від 24.03.2017 року №33 «Про участь у
Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності
«WORLDSKILLS UKRAINE».
Методична комісія сфери послуг, протокол №8 від
15.03. 2017 року.
НАКАЗ від 28.02.2016 року №26 «Про участь
педагогічних працівників ліцею у засіданні клубу
творчого педагога «Молодь орієнтується на
майбутнє».
НАКАЗ від 09.03.2017 року №29 «Про підсумки
участі педагогічних працівників ліцею
в участь у засіданні клубу творчого педагога
«Молодь орієнтується на майбутнє».
Нарада у директора – березень 2017 року.
Інструктивно-методична нарада – березень 2017
року.
Нарада у директора – березень 2017 року.
Інструктивно-методична нарада – березень 2017
року.
НАКАЗ від від 08.09.2016 року №125 «Про
створення атестаційної комісії та затвердження її
складу».
НАКАЗ від 13.10.2016 року №153 «Про атестацію
педагогічних працівників у 2016/2017 н.р.»
НАКАЗ від 23.03. 2017 року №32 «Про результати
атестації педагогічних працівників ДНЗ
”Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг”
у 2016/2017 навчальному році».

Протокол засідання педагогічної ради від 12.10.2016
року №6.
Протокол засідання педагогічної ради від 14.03.2017
року №13.

28.

29.

Про проведення педагогічних
рад і затвердження рішень.
Про підсумки роботи з
обдарованими учнями ліцею

Н, І, МК

Н, І, МК

Про участь у Міжнародній
агропромисловій виставці
«Агроекспо-2016»
Н, І, МК

30.

31.

Про участь педагогічних
працівників та учнів ліцею в
ХV Міжнародному Фестивалі
перукарського мистецтва,
моди і дизайну «Кришталевий
Янгол».
Про участь у І (ліцейному) , ІІ,
ІІІ етапах конкурсу фахової
майстерності серед учнів
ПТНЗ з професії
«Перукар ( перукармодельєр)».

Н, І, МК

32.

33.

34.

35.

36.

Н, І, МК

Про підсумки організації
методичної роботи у 20162017 навчальному році.
Про стан роботи по реалізації
єдиної науково-методичної
проблеми ліцею.
Про стан роботи ліцейних
шкіл, творчих груп.
Про стан виконання планів
роботи методичних комісій

Н, І, МК

Н, І, МК

Н, І, МК
Н, І, МК

Наказ №
Нарада у директора - червень 2017 року.
Інструктивно-методична нарада
Наказ №
Нарада у директора - червень 2015 року.
Інструктивно-методична нарада
23.09. 2016 року
м. Кіровоград
№170
Про участь у Міжнародній
агропромисловій виставці
«Агроекспо-2016»
29.09. 2016 року
м. Кіровоград
№172
Про підсумки участі у Міжнародній
агропромисловій виставці
«Агроекспо-2016»
Методична комісія сфери послуг, протокол №7 від
16.02. 2017 року
НАКАЗ від 23.02. 2016 року № 41 «Про участь
педагогічних працівників та учнів ліцею в ХV
Міжнародному Фестивалі перукарського
мистецтва, моди і дизайну «Кришталевий Янгол».
Методична комісія сфери послуг, протокол №7 від
16.02. 2017 року Наказ №
Нарада у директора - червень 2015 року.
Інструктивно-методична нарада
НАКАЗ від 30.03. 2017 року №69 «Про підсумки
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед учнів професійно-технічних
навчальних закладів з професії «Перукар(перукармодельєр).
НАКАЗ від 24.03. 2017 року № «Про результати
участі в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
фахової майстерності серед учнів професійнотехнічних навчальних закладів».
НАКАЗ від 3.02. 2017 року №52 «Про участь в
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед учнів професійно-технічних
навчальних закладів».
Наказ №
Нарада у директора - червень 2017 року.
Інструктивно-методична нарада
Наказ №
Нарада у директора - червень 2017 року.
Інструктивно-методична нарада
Наказ №
Нарада у директора - червень 2017 року.
Інструктивно-методична нарада
Наказ №
Нарада у директора - червень 2017 року.

Інструктивно-методична нарада
Умовні позначення:
Р – нарада у заступника директора;
Н – наказ:
П – засідання педагогічної ради:
І – інструктивно-методична нарада:
МК – засідання методичних комісій:
В – вивчення стану викладання навчальних предметів

Заступник директора з НВР

В.В.Данеко

