Звіт
про результати роботи щодо впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих
робітників за 2017 рік
Назва закладу: Державний навчальний заклад «Сумське міжрегіональне вище професійне училище»
Адреса: м. Суми, пр. - т Курський, 141
Професія: Лицювальник-плиточник
№ з/п
Заходи
Показники
1
2
3
1
Укладено угод між підприємством та закладом освіти
3
(кількість та назви підприємств, установ, організацій)
 ТОВ «Трест
Сумжитлобуд»;
 ТОВ «ВЕО «Садко»;
 ВК ПФ «Меліса»
2
Укладено тристоронніх угод між учнем, закладом освіти та 21
роботодавцем (кількість)
3
Надано учнівських робочих місць відповідно до програм
21
виробничого навчання і практики (кількість)
4
Чи забезпечено доступ учнів до сучасної техніки,
Частково
використання інноваційних технологій
5
Чи здійснювалась передача безоплатно необхідного
Ні
устаткування, обладнання, машин, механізмів,
транспортних засобів, інструментів, інвентаря закладам
освіти ( кількість, суми)
6
Чи призначено відповідального працівника, який здійснює
Так
загальне керівництво професійним навчанням учнів
7
Чи забезпечено роботодавцем учнів спеціальним робочим
Ні

Примітка
4

8

9

10
11

12

13

14

одягом, взуттям та іншими індивідуальними засобами
захисту (кількість, суми)
Чи здійснюється оплата заробітної плати учням за випуск
реальної продукції виробництва (суми надходження коштів
на рахунок училища)
Чи працевлаштовані на базовому підприємстві випускники,
які навчалися за дуальною формою навчання (назва
професії, кількість)
Чи зазначалися у характеристиках учнів по завершенню
виробничої практики рекомендовані рівні кваліфікації
Чи надаються роботодавцями заявки на підготовку кадрів з
елементами дуальної форми навчання з конкретних
професій на 2018-2019 н.р. (назва професії, кількість
замовників)
Чи беруть участь роботодавці у професійній орієнтації
молоді на робітничі професії (назва та кількість заходів,
суми виділених коштів)
Які виникли проблеми при упровадженні елементів
дуальної форми навчання
Які нормативні документи потребують доопрацювання для
забезпечення ефективного впровадження дуальної форми
навчання у професійній освіті

Директор
Виконавець

Ні
Ні
Так
Ні

Профорієнтаційний захід
«Місто Професій» - 800
грн.
Невідповідність плану
робіт роботодавців з
навчальним планом
закладу
1.
Робочий
навчальний план;
2.
Трьохсторонній
договір.

В.О.Камишанська

