МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ З
ПОЛІГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
НАКАЗ
29 серпня 2014 року

№ 167-а
м. Дніпропетровськ

Про структуру
2014–2015 навчального року
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки № 1/9-303 від
11.06.2014 р. «Про навчальні плани та структуру 2014–2015» та листа 1/9–409
від 12.08.2014 «Про особливості структури навчального року у зв’язку з
напруженістю в енергетичній галузі»
НАКАЗУЮ:
1. 2014/2015 навчальний рік в ДНЗ «МВПУПІТ» розпочати з 1 вересня
святом День знань – і закінчити не пізніше 30 червня.
2. Навчальні заняття організувати за семестровою системою (крім груп
№ 11, 12 – окремий графік, додається):
I семестр – з 1 вересня до 26 грудня;
II семестр – з 12 січня по 30 червня.
3. Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули з 27
грудня по 11 січня.
4. Для груп II курсу перехідного контингенту державну підсумкову
атестацію провести у письмовій формі з трьох предметів. Графік проведення
ДПА та фахових іспитів для інших груп затвердити.
4.1. Викладачам загальноосвітньої підготовки використовувати при
плануванні навчальної діяльності Типові навчальні плани, затверджені
наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом
МОН України від 29.05.2014 № 657.
5. Затвердити графік проведення виробничої практики та
кваліфікаційних атестацій у випускних груп.
6. З метою забезпечення моніторингу за станом викладання предметів
та ефективного використання робочого часу затвердити методичні
рекомендації для складання індивідуальних планів роботи викладача.
7. Зобов’язати:

– штатних викладачів щомісячно до 1 числа наступного місяця
подавати індивідуальні плани роботи до навчальної частини згідно
затверджених рекомендацій та структури;
– майстрів виробничого навчання під час виробничої практики
розробляти план роботи на кожний робочий день.
– п. 29 Правил внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ
«МВПУПІТ»;
– п. 2.2.7 наказ МОН № 419 від 30.05.2006.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою
Директор ДНЗ «МВПУ ПІТ»
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