ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Ізюмського
професійного ліцею
___________Л.В.Колесник

Циклограма наказів
Ізюмського професійного ліцею
Січень
1. Про затвердження номенклатури справ на 2013р.
2. Про затвердження циклограми наказів на 2013р.
3. Про призначення відповідального з діловодства за зверненням громадян.
4. Про комітет з конкурсних торгів.
5. Про облікову політику ліцею на 2013р.
6. Про комісію для прийняття гуманітарної допомоги.
7.Про затвердження графіку прийому громадян директором ліцею на 2013 рік
8.Про повторну атестацію учнів.
9.Про результати повторної атестації учнів.
10.Про стипендію учнів.
11.Про участь в обласних олімпіадах з загальноосвітніх предметів.
12.Про створення державних кваліфікаційних комісій.

Лютий
1.Про підготовку та проведення «Дня відкритих дверей»
2.Про проведення державної підсумкової атестації
3.Про створення державних атестаційних комісій
4.Про підготовку до нового навчального 2013-2014 року та роботи в осіньо-зимовий
період.
5.Про стипендію учнів

Березень
1.Про підготовку до обласних олімпіад з ОП.
2.Про стипендію учнів
3.Про індексацію необоротних активів
4.Про сезонний огляд будівель і споруд
5.Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників 2013-2014
навчальному році (крім тих, які атестуються атестаційною комісією ГУОН)

Квітень
1.Про організацію роботи приймальної комісії
2.Про проведення ДКА
3.Про стипендію учнів
4.Про підготовку проведення Дня цивільної оборони.
5. Про складання Плану роботи ліцею на 2013-2014 н.р.

Травень
1.Про випуск і працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування і переведення їх на наступний курс навчання
2.Про підсумки проведення Дня цивільної оборони
3.Про стипендію учнів.

Червень
1.Про підсумки роботи педколективу за навчальний рік
2. Про переведення учнів на наступний курс навчання
3.Про стипендію учнів
4.Про оздоровлення учнів-сиріт
5.Про створення комісії для формування бюджетного запиту.
5.Про проведення урочистої лінійки та свята «Останній дзвоник»
6. Про попередній розподіл педнавантаження

Липень
1. Про підготовку та забезпечення організованого початку нового 2013-2014
навчального року.
2.Про стипендію
3.Про перевірку протипожежного стану та системи внутрішнього пожежного
водогону в закладі
4.Про охорону праці і дотримання норм безпеки життєдіяльності у навчальному
закладі
5.Про проведення опосвідчення силових електроустановок навчального закладу.
6.Про розподіл функціональних обов’язків з безпеки життєдіяльності та охорони
праці під час організації та проведення масових заходів та суспільно корисної праці
в закладі.
7. Про проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності
у навчальному закладі.
8.Про заходи щодо попередження дитячого травматизму у навчальному закладі.
9.Про розподіл функціональних обов’язків з безпечної експлуатації
електрогосподарства навчального закладу.
10.Про організацію роботи з питань пожежної безпеки у навчальному закладі
11.Про добровільну пожежну дружину у навчальному закладі
12.Про створення комісії з розслідування нещасних випадків в навчальному закладі
13.Про створення постійно діючої комісії з перевірки знань з ОП, безпеки
життєдіяльності в навчальному закладі.

Серпень
1.Про зарахування учнів
2.Про організацію та проходження медичних оглядів у ліцеї до початку 2013-2014
н.р.
3.Про участь в серпневої конференції педагогічних працівників.
4.Про заборону тютюнопаління на території навчального закладу й пропаганду

здорового способу життя.
5.Про затвердження плану спортивно-масових заходів на навчальний рік
6.Про проведення «Дня знань».
7. Про кадрову комісію.
8. Про постійно діючу комісію
9. Про організацію харчування (бракеражна комісія; призначення відповідального
за харчування учнів).
10.Про стипендіальну комісію.
11.Про заходи з енергоефективності та енергозбереження. Про розрахунки за
енергоносії.
12.Про створення комісії по огляду будівель і споруд.

Вересень
1. Про затвердження складу педради.
2. Про затвердження складу бюро по науково-технічній і педагогічній інформації.
3. Про призначення відповідальної за отримання та видачу учнівських квитків,
дипломів, атестатів та додатків до них у 2013-2014 н.р.
4. Про затвердження педагогічного навантаження.
5. Про призначення завідуючими кабінетами та майстернями.
6. Про створення методичних комісій, методичної ради у професійному ліцеї
7. Про закріплення за навчальними групами майстрів і класних керівників на
2013-2014 навчальний рік.
8. Про учнів-сиріт, які навчаються в ліцеї з 01.09.2013р.
9. Про організацію та проведення позаурочного заходу «День здоров’я”
10. Про харчування учнів
11. Про організацію роботи по попередженню правопорушень.
12. Про створення атестаційної комісії.
13. Про вхідне діагностування навчальних досягнень учнів І курсу з загальноосвітніх
предметів.
14. Про стипендію учнів.
15. Про організацію роботи з учнівського самоврядування.
16. Про організацію соціально-педагогічної допомоги учням і супроводі їх на період
навчання.
17. Про здійснення психолого-педагогічного аналізу контингенту учнів з метою
виявлення учнів, схильних до правопорушень, вживання спиртних напоїв,
наркотичних речовин.
18.Про здійснення контрольно-аналітичної діяльності в ліцеї
19.Про організацію занять з фізичної культури

Жовтень
1.Про стипендію учнів.
2. Про сезонний огляд будівель і споруд
3.Про проведення ліцейних олімпіад з загально-освітніх предметів
4.Про атестацію педагогічних працівників.
5.Про результати перевірних контрольних робіт.
6.Про проведення інвентаризації.

7.Про проведення творчих звітів класних керівників, майстрів виробничого
навчання, керівників гуртків, секцій.
8.Про організацію і проведення профорієнтаційної роботи.

Листопад
1.Про стипендію учнів
2.Про результати проведення творчих звітів.

Грудень
1.Про підсумки роботи педагогічного колективу ліцею за І семестр
2.Про стипендію учнів.
3.Про організацію та проведення новорічних свят.
4.Про призначення відповідальних за протипожежну безпеку під час проведення
новорічних свят.
5.Про організацію роботи та проведення конкурсу на кращу навчальну групу.
6.Про створення комісії по оформленню документів про освіту.
7.Про проведення зимових канікул. Про план роботи ліцею на зимових канікулах.
8.Про організацію і проведення цивільної оборони в ліцеї.
9.Про підсумки підготовки з цивільної оборони за 2013 рік і завдання на новий
2014 рік.

