РІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА
Криворізького професійного будівельного ліцею
за результатами своєї роботи на займаній посаді
за 2012–2013 н. р.
Шановна педагогічна громада!
Протягом 2012-2013 навчального року колектив Криворізького професійного будівельного ліцею здійснював
свою роботу згідно чинного законодавства України:
- Указ Президента України від 12.03.2012 р. №187, наказ МОНМС України від 10.04.2012р. № 447 «Про
затвердження Плану заходів щодо виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо
впровадження

Програми

економічних

реформ

на

2010-2014

роки

«Заможне

суспільство,

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;
- Закон України від 12.01.2012р. «Про професійний розвиток працівників»;
- Рекомендації слухань комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України від 21.01.2012р.;
- Постанова КМУ від 14.12.2011р. № 1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості
освіти»;
- Постанова КМУ від 03.05.2012р.

№ 353 «Про затвердження порядку державного інспектування

навчальних закладів»;
- Наказ МОНМС України від 22.11.2011р. №1336 «Про затвердження критеріїв системи рейтингового
оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів»;
- Наказ МОНМС України від 20.12.2011р. № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про
атестацію педагогічних працівників»;
- Наказ МОНМС

України та Мінсоцполітики України від 20.04.2012р. № 488/225 «Про затвердження

Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій»;
- Наказ МОНМС України від 26.04.2012р № 522 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі
компетентнісного підходу»;
- Наказ МОНМС України від 07.05.2012р. № «Про проведення Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів
ПТНЗ у 2012році»;
- Наказ МОНМС України від 22.05.2012р. № 612 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних
закладів, установ освіти і науки, молоді та спорту до роботи в новому 2012/2013 навчальному році та
в осінньо-зимовий період»;
- Рекомендації І Всеукраїнського форуму майстрів виробничого навчання України від 25.04.2012р.;
- матеріали досліджень міжнародного проекту Європейського фонду освіти «Покращення системи
ПТО шляхом прогнозування та адаптування вмінь і навичок, соціального партнерства і удосконалення
використання ресурсів», який реалізується у Дніпропетровській

області протягом 2012 року у

відповідності до Розпорядження голови ОДА від 24.02.12р. № Р-100/0/3/-12.ч
Робота ліцею була направлена на виконання таких пріоритетів ПТО:
- осучаснення функцій та змісту діяльності навчальних закладів на основі вимог нових законів України, Указів
Президента та нормативних документів;
- практичне запровадження процедури удосконалення функцій ПТНЗ запропонованої результатами реалізації
в області проекту Європейського Фонду освіти «Покращення системи професійно-технічної освіти шляхом
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прогнозування та адаптування вмінь і навичок, соціального партнерства й удосконалення використання
ресурсів»;
-

запровадження

та

ефективне

використання

інформаційно-комп’ютерних

технологій

(створенням

електронних підручників, посібників, електронних бібліотек) базованих на володінні ними усіма педагогами
закладів та широким впровадженням їх в управлінській роботі, методичному супроводі;
- продовжити практику створення та використання електронних засобів навчання у навчально-виробничому
процесі;
- продовжувати забезпечувати

системну роботу з приведення професійного рівня майстрів виробничого

навчання у відповідність до кваліфікаційних вимог, впровадження сучасних форм підвищення професійного
рівня – майстер-класів, конкурсів фахової майстерності, школи молодого майстра виробничого навчання;
- спланувати та забезпечити виробничу діяльність з кожної професії відповідно до навчальних планів та
програм, зосередити навчання учнів на випуск реальної продукції;
- продовжити здійснення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу на засадах
педагогіки відносно гуманної позиції педагога;
- продовжити практику роботи КПБЛ щодо

проведення тижнів професій, як форми підвищення якості

професійної підготовки та системного контролю за результатами роботи викладачів профтехциклу та
майстрів виробничого навчання;
- продовжувати активізацію методичних комісій профтехциклу - проводити інноваційні засідання, надавати
реальну допомогу майстрам в/н., викладачам;
- спрямувати роботу на соціальну рекламу престижності робітничої професії;
- організувати роботу педагогічного колективу в рамках дослідно-експериментальної роботи з теми
«Оновлення змісту професійної освіти і навчання кваліфікованих робітників будівельної галузі».
Тож, щодо осучаснення функцій та змісту діяльності навчального закладу на основі вимог нових законодавчих
нормативних документів:
- започаткована робота щодо співпраці з ТОВ «Укртехнаука» директор Єгоров А.П. – розроблений план
спільних дій по впровадженню новітніх технологій в навчально-виробничий процес – конкретні результати –
ремонт покрівлі, виробництво будівельних матеріалів з використанням гідрофобізуючої рідини. Робота по
модернізації та осучасненню майстерень І корпусу у зв'язку з приєднанням учнів ІІ корпусу. Створюється
універсальна по своєму професійному

змісту лабораторія – кабінет спецтехнологій – майстерня для

професій будівельного профілю. На разі з цим слід зазначити, що навчальний заклад був своєчасно
підготовлений до нового навчального року. Завершено ремонт їдальні, актової зали, холу на І поверсі АБК,
відремонтовано перехід до майстерень. В кабінетах спецтехнології професії «Кухар, кондитер», історії,
спецтехнології професії «Електрогазозварник», препараторській кабінету «Українська мова та література»
зроблено сучасні ремонти. Своєчасно підписано Акт готовності до нового навчального року та опалювального
сезону. Щодо фінансової політики навчального закладу, то дебіторська заборгованість перед підприємствами
міста, які надають комунальні послуги повністю відсутня.
В 2013 році ліцей розпочав дослідно-експериментальну роботу з теми «Оновлення змісту професійної освіти
і навчання кваліфікованих робітників будівельної галузі» спільно з інститутом ПТО м. Київ.
Практичне запровадження процедури удосконалення функцій ПТНЗ запропонованої результатами реалізації
в області проекту Європейського Фонду освіти «Покращення системи професійно-технічної освіти шляхом
прогнозування та адаптування вмінь і навичок, соціального партнерства й удосконалення використання
ресурсів» дало змогу ліцею вже втретє створити Моніторинг щодо держзамовлення на 2013 рік. Минулий рік
вказав, що колектив не в повному обсязі виконав план прийому абітурієнтів за державним замовленням і
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адміністрація була змушена звертатися з проханням про зменшення плану набору до 30 осіб. У цьому році
були розроблені всі необхідні методи щодо ефективної профорієнтаційної роботи. Також була розроблена і
затверджена Програма розвитку ліцею до 2015 року, яка спрямована на покращення системи роботи ліцею
шляхом прогнозування результатів, налагодження соціального партнерства й удосконалення використання
ресурсів.
Щодо запровадження та ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій (створенням
електронних підручників, посібників, електронних бібліотек) базованих на володінні ними усіма педагогами
ліцею та широким впровадженням їх в управлінській роботі, методичному супроводі, то зазначу, що в цьому
році всі управлінці закладу (кабінети) підключено до мережі інтернет, а також навчальну бібліотеку,
гуртожиток, ІІ корпус. Складено 2 електронних засоби навчання, які схвалено обласною навчальнометодичною радою для апробації в навчально-виробничій діяльності учнів професій будівельного профілю та
професії електрослюсаря.
Була продовжена робота щодо

забезпечення приведення до професійного рівня майстрів виробничого

навчання у відповідність до кваліфікаційних вимог, впровадження сучасних форм підвищення професійного
рівня – майстер-класів, конкурсів фахової майстерності, школи молодого майстра виробничого навчання –
тож, відбувся конкурс фахової майстерності «Слюсарний напрямок» серед майстрів в/н, працювала Школа
молодого майстра – це дало змогу мати позитивний рейтинг ліцею в області.
На протязі року педагогічний колектив ліцею активно спрямовував роботу на підвищення рівня соціальної
реклами престижності робітничої професії – створено агітаційну бригаду «Епіцентр», розроблено нову
рекламну продукцію, 6 професійних банерів.
Рік був насичений заходами щодо роботи по соціальному захисту дітей пільгової категорії – в учнівському
гуртожитку встановлено 10 металопластикових вікон, придбано нові меблі, телевізор, оснащена інтернетбібліотека. Влітку 2012 року всі учні пільгової категорії були 100% оздоровлені
Щодо здійснення професійної підготовки

- на 01.01.13 96% становлять учні, які навчаються за

держзамовленням, а 4 % - складають слухачі Центру зайнятості. Треба зробити висновок та передбачити,
щоб у 2013 році збільшилась кількість учнів та слухачів, які б навчалися за рахунок юридичних та фізичних
осіб.
Тож, робота педагогічного колективу ліцею буде спрямована у цьому навчальному році на реалізацію
пріоритетного напрямку «Формування професійної компетентності, мобільності педагогічних працівників через
впровадження інновацій, використання регіонального компоненту, з метою високоякісної підготовки робітників
конкурентоспроможних на ринку праці» - ІІІ етап – 3 рік роботи, розвиток ініціатив викладачів та майстрів
виробничого навчання щодо модернізації навчально-виробничого процесу, його осучасненні та оновленні
В цілому профтехосвіта переживає складні часи і працювати нам буде нелегко, і тому завдання кожного
педагогічного працівника ліцею – це підготовка конкурентоспроможного мобільного працівника засобами
поєднання національних освітніх традицій та передового професійного досвіду; гнучкості у реагуванні на
суспільні зміни і явища; інновації. Також попереду кропітка робота всього колективу. В 2013-2014
навчальному році Криворізький професійний будівельний ліцей буде проходити період атестації. Бажаю усім
успіху!

