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Про організацію і проведення
курсів підвищення кваліфікації
учителів початкових класів у
вересні - грудні 2019 року
На виконання наказу Департаменту освіти і науки Львівської
облдержадміністрації від 13.05.2019 р. №07-01/179
«Про організацію
підвищення кваліфікації педагогічних працівників області у 2019-2020
навчальному році» інститут організовує навчання педагогічних працівників
області відповідно до поданих замовлень місцевими органами управління
освітою.
Надсилаємо інформацію про проведення курсів підвищення кваліфікації
учителів початкових класів у вересні - грудні 2019 року.
1. За консолідованою формою (двотижневі КПК) навчатимуться учителі
початкових класів 2015 та 2016 р.ат. , які НЕ навчались за кредитномодульною системою та атестуватимуться відповідно у 2020 та 2021 р.
(Додаток 1 і 3).
1.1. Передбачувані раніше двотижневі КПК на базі пансіонату
«Пролісок», м.Трускавець НЕ відбудуться через малу кількість
замовлень – всього чотири особи, У зв’язку з цим просимо цих вчителів
включити у відповідні групи для навчання у ЛОІППО.
2. З 15 по 18 жовтня навчатимуться педагогічні працівники 2015
року атестації, які займають інші посади або викладають у 5-11 класах та
довантажені уроками у початкових класах (Додаток 2).

ІI. Інформування педагогічних працівників про терміни навчання
на курсах підвищення кваліфікації.
1. Передбачуваний план-графік КПК учителів початкових класів на
вересень – грудень 2019 р. (Додаток А).
2. Квота заїзду учителів початкових класів 2015 року атестації , які НЕ
навчались за кредитно-модульною системою та атестуватимуться у
2020 р. (двотижневі КПК на базі ЛОІППО, додаток 1).
3. Квота заїзду педагогічних працівників
2015 року атестації, які
займають інші посади або викладають у 5-11 класах та довантажені
уроками у початкових класах (Додаток 2).
4. Квота заїзду учителів початкових класів 2016 року атестації , які НЕ
навчались за кредитно-модульною системою та атестуватимуться у
2021 р. (двотижневі КПК на базі ЛОІППО, додаток 3).

Додаток А та додатки 1 - 3.

В.о. директора
Виконавець:
М.Барна
067 238 04 33

М.Кацюба

