ПРОГРАМА ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
Сіверського професійного ліцею
на наступні 5 років
Ключ до освітнього росту і розвитку –
це насамперед бажання керувати
процесом змін
Майкл Фуллан

1. Створити ефективну та гнучку систему підготовки робітничих кадрів
відповідно до потреб сучасного ринку праці.
2. Робота щодо збільшення власних надходжень ліцею за рахунок
діяльності навчального господарства, виробничої практики учнів.
3. Модернізувати та переоснастити матеріально-технічну базу навчального
господарства,
впроваджувати
новітні
технології
вирощування
сільськогосподарських культур, що забезпечить додаткове надходження від
реалізації сільськогосподарської продукції та з метою забезпечення необхідних
умов для проведення виробничого навчання та проходження виробничої
практики учнів.
4. Ініціювати створення на базі Сіверського ПЛ навчально-практичний
аграрний центр з підготовки робітничих кадрів для сільського господарства.
5. Здійснити поточні ремонти фасадів, виробничих майстерень.
6. Провести капітальний ремонт покрівель в навчальних корпусах.
7. Замінити у навчальних корпусах та гуртожитку вікна на
металопластикові.
8. Замінити підлогу у спортивній залі.
9. Здійснити частковий ремонт тепломережі в I навчальному корпусі.
10. Відремонтувати лабораторію комбайнів.
11. Відбудувати на навчальному господарстві приміщення тваринницької
ферми.
12. Побудувати ангар для зберігання машинно-тракторного парку.
13. Придбати сільськогосподарську техніку (комбайн, трактор).
14. Продовжити співпрацю з соціальними партнерами СФГ «Оберіг», СФГ
«Обрій», ФГ «Журавушка 2006», СПД Чаплик О.С. та залучати нових до
співпраці з підготовки робітничих кадрів.
15. Розширити партнерство з провідними закладами професійної
(професійно-технічної) освіти всіх регіонів України.
16. Модернізувати матеріально-технічну базу шляхом оснащення новим
обладнанням, устаткуванням та технікою.

17. Організувати навчання учнів за модульною системою з професії 4113
«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення».
18. Запровадити оновлений Стандарт з професії 5220 «Продавець
продовольчих товарів» СП (ПТ)О 5220. G47.1-2.-2018.
19. Додержуватися умов Колективного договору щодо соціального захисту
працівників.
20. Активно співпрацювати з Бахмутським міським Центром зайнятості з
метою вивчення потреб ринку праці в регіоні та вчасного реагування на його
зміни.
21. Продовжувати вирішувати питання підвищення якості та ефективності
учнівського самоврядування та системи національно-патріотичного виховання,
спрямованого на стійкий суспільний розвиток, забезпечення продовження
славних традицій ліцею.
22. Впроваджувати елементи дуальної форми у навчальний процес за
професіями які готує ліцей, разом з замовниками кадрів та роботодавцями з
метою оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти та
створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих
кадрів, здатних задовольнити вимоги загальнодержавного та регіональних
ринків праці.
23. Впроваджувати
проведення
майстер-класів
майстрами
та
педагогічними працівниками з метою удосконалення навчально-виховного
процесу, поширення педагогічного досвіду.
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