
 



 

Анонси 
❖ До 22 червня – виставка-реквієм «У пам´яті народній не 

закінчиться війна». 
❖ 25 червня – випуск молодих фахівців. 

❖ Наприкінці червня – експрес-інформація «Не заблукати на 

стежках закону». 
 

Виховна робота 
 

❖ 25 червня – випуск молодих фахівців. 

❖ Протягом тижня – робота спортивних секцій. 

❖ Кожного понеділка – інтелектуально-розважальні настільні 

ігри («Монополія», «Мафія», «Uno»). 

❖ Кожного вівторка – робота гуртка «Майстриня» в гуртожитку 

№1. 
 

Інформаційно-масові заходи 
 

❖ 14 червня – виставка одного автора «Борець за ліквідацію 

рабства» до 210-річчя від Дня народження Гаррієт Єлізабет 

Бічер-Стоу. 
❖ До 22 червня – виставка-реквієм «У пам´яті народній не 

закінчиться війна». 
❖ Наприкінці червня – експрес-інформація «Не заблукати на 

стежках закону». 
❖ Наприкінці місяця – декада молодого фахівця для відділення 

економіки та інформаційних технологій. 
 

 

Навчально-методична робота 
 

❖ Зовнішнє незалежне оцінювання: 

01 червня – українська мова; українська 

мова і література; 

04 червня – історія України; 

07 червня – фізика; 

10 червня – біологія; 

15 червня – географія. 

❖ 09 червня – засідання педагогічної ради. 

❖ 24 червня – засідання Школи педагогічної 

майстерності. 

❖ 28-30 червня – випуск фахівців. 

❖ Протягом червня – підсумкові засідання 

циклових комісій. 

❖ Відповідно до плану – підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 



 

Бібліотечна сторінка 
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Профорієнтаційна робота 

❖ Протягом червня – організація роботи підготовчих курсів. 

❖ Протягом місяця – індивідуальна робота з випускниками шкіл та їх батьками. 

❖ Протягом місяця – проведення профорієнтаційної роботи під час ЗНО-2021. 

❖ З 9 червня – організація роботи консультаційного пункту з питань вступу до коледжу. 

❖ Протягом червня –поширення інформації іміджевого та профорієнтаційного спрямування  в соціальних мережах. 

 

Виробнича діяльність 
 

❖ Протягом червня – благоустрій навколишніх 

територій. 

❖ Протягом місяця – косметичний ремонт фасадів 

будівель навчального закладу. 

❖ Протягом червня – розбирання аварійної будівлі 

навчального корпусу №3. 

❖ Протягом місяця – заповнення складу твердого 

палива. 

❖ Протягом червня – ремонт лабораторії №85.  

❖ Протягом місяця – утеплення віконних відкосів 

гуртожитку №1. 

❖ Протягом червня – дотримання належних 

протиепідеміологічних заходів. 

 

 

Навчально-виробнича 

діяльність 
 

❖ На початку місяця – проведення внутрішнього іспиту 

серед слухачів 53 групи робітничої професії «Водії 

автотранспортних засобів категорії «В». 

❖ На початку червня – проведення пробної кваліфікаційної 

роботи з робітничої професій «Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних». 

❖ Протягом  місяця – проведення внутрішнього іспиту серед 

слухачів 49 та 52 груп робітничої професії «Водії 

автотранспортних засобів категорії «С». 

❖ Протягом червня – проведення пробної кваліфікаційної 

роботи з робітничої професій «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», 

«В1». 



 


