ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ З ПОЛІГРАФІЇ ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
НАКАЗ
№ 159

01.09.2011
м. Дніпропетровськ
Про позиціювання
робітничих професій

На виконання Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти
на 2011—2015 роки, а саме реалізації Завдання 5 «Відновлення престижності робітничих
професій шляхом профорієнтаційної роботи з населенням» і Завдання 6 «Створення
соціальної реклами престижності робітничих професій» керуючись листом НМЦ ПТО у
Дніпропетровській області № 13/4–182 від 17.08.2011 р.
НАКАЗУЮ:
1. Забезпечити проведення профорієнтаційної роботи з учнями ПТНЗ,
випускниками ЗОСШ Дніпропетровщини із залученням об’єднань профспілок,
організацій роботодавців шляхом організації та змістовного відзначення професійних
свят:
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Дата
23 жовтня (третя неділя)
14 лютого
25 квітня (остання середа)
20 травня
26 травня (остання субота)

Свято
День працівників харчової промисловості
День комп’ютерника
День секретаря
День банківських працівників
День працівників видавництв, поліграфії і
книгорозповсюдження
Відповідальні: Заступники директора, старший майстер.

2. Відзначення професійного свята провести в межах тижня професії під гаслом
«Моя професія – моя гордість». На засіданнях циклових комісій обговорити та затвердити
заходи проведення тижня професії.
Відповідальні – голови циклових комісій за кожним напрямком підготовки.
3. До сценарію святкового заходу обов’язково включити: вітання майбутнім
кваліфікованим робітникам; урочисте зобов’язання майбутнього робітника; вручення
найкращим учням подарунків-сувенірів; пов’язання стрічок
«Робітниче майбутнє
Дніпропетровщини»; міні-композиції з позиціювання професій (виступ агітбригад, команд
КВК); художні твори; покази майстрів виробничого навчання та таке інше.
4. Забезпечити висвітлення кожного заходу у ЗМІ, в рубриці «Новини» на сайті
ПТНЗ.
5. Цикловим комісіям підготувати методичні розробки заходів.
Директор ДНЗ «МВПУПІТ»

В.А.Макаров

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ З
ПОЛІГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
НАКАЗ
№

01.09.2011
м. Дніпропетровськ
Про участь в обласному
конкурсі «Класний керівник ПТО
Дніпропетровщини –2012»

З метою підтримки творчої праці педагогічних працівників ПТНЗ,
підвищення їх майстерності, підвищення ролі класного керівника, майстра
виробничого навчання та керуючись листом НМЦ ПТО у Дніпропетровській
області № 13/4–156 від 30.06.2011 «Про проведення обласного конкурсу
«Класний керівник ПТО Дніпропетровщини –2012»
НАКАЗУЮ:
1. Провести протягом вересня – листопада перший етап конкурсу в
ПТНЗ. Прийняти участь усім класним керівникам.
2. Переможцям першого туру прийняти участь в другому турі в грудні
– січні 2012 р. Обласна конкурсна комісія буде розглядати досвід класного
керівника за підтримки учнів. За результатами другого туру будуть відібрані
переможці.
3. Кожен учасник має підготувати групу учнівської підтримки,
презентацію власного досвіду у формі виступу учнівської агітбригади, опис
досвіду, фотоматеріали діяльності класного керівника, власні розробки
виховних заходів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
НВР – Горбатенко Т.І.
Директор ДНЗ «МВПУПІТ»

В.А.Макаров

