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|[оло}кення
про педагог!нну раду }(и|вського колед)ку транспортно! 1нфраструктури
_
.{ля забезпечення колег|альност| обговорення навча-т1ьно виховно1
та |нштих питань д|яльност| коледжу у
роботи, ф|зинного виховання студент|в
до 3акон|в }кр а]ни к 11ро осв|ту>>, к|{ро витл]} осв|ту>>,
"|д.''"|дност|
|{останови 1{аб|нету Р1|н|стр|в !кра|ни ]\ч \074 в|д 05.09.1996 <<]ипового
полох{ення про педагог|нну раду при директоров| | п|д його голосуванн'1м
орган|зусться в якост| дорадчого органа педагог|чна Рада'
2.Фсновними завданнями педагог|чно] Ради с об'еднання зусиль усього
колективу колед)ку:
на забезпечення п|дготовки квал|ф|кованих спец|ал|ст|в з неповно}о
вищо}о осв|того, як| ма}оть необх|дн| теоретичн| | практичн| знання, вихован|
в дус| патр|отизму, друхсби народ|в' волод|тоть навичками орган|зац|| масово]
1

роботи;
на пост|йне вдосконалення якост1 п1дготовки спец1ал1ст1в з урахуванням
вимог зал|зничного транспорту }кра|ни, виробництва, науки' техн|ки |
перспектив 1| розвитку;
на виховання у студент|в почуття обов'язку | патр|отизму;
на забезпечення ф|зично] п|дготовки | зд|йснення заход|в з укр|плення
здоров'я студент|в.
3.|{едагог|чна Рада коледх{у орган|зусться у скл адт дуректора (голови),
заступник|в директФР3, викладан|в, зав1дувач|в в|дд]лення'
[ ол|в циклових ком |стй, кер|вник|в ф|зичного виховання, виховател|в
гуртоя{итк|в, майстр|в, а тако>*( зав|дувач|в навчально - виро6ничих
майстерень, б|бл|отеки. {о скп аА! Ради входять представники профсп|лкових
орган|зац|й 1 мох<уть бути введен| представники п|дприсмств, орган1зац|й,
установ.
4.[|едагог|чна Рада розглядае ! обговор}ос:
заходи з викон ання копеджом директив }ряду, м|н|стерств' }крзал|зниц|,
наказ|в, полох{ень' |нструкц|й 1 вказ|вок вищестоящих орган|зац|й щодо
п|дготовки молод1ших спец|ал|ст|в;
стан | п|дсумки навчально - виховно] | методично] роботи, ||итаъ|ня
покращення метод|в навчання за денно}о та заочного формо}о навчання,
посилення зв'язку теоретичного навчання;
стан | п1дсумки роботи в|дд|лень' навчально _ допом|х<них п|дрозд1л|в, а
також зв|ти класних кер|вник|в та |нтших прац|вник|в коледжу;

питання виховання студент1в, стан пол1тико - виховно1' культурно масовот | в|йськово - спортивно] роботи;
план розвитку коледжу | управл1ння навчально - матер|ально| бази;
план навча-'1ьно - виховно} роботи;
|нтп| плани \ заходи;
досв|д роботи циклових ком1с|й | досв|д кращих викладач1в, допов|д1
викладач|в та |нтпих прац1вник|в з найб|льтп актуальних питань навчання |
виховання студент|в;
питання п|двищення квал|ф|т<ац|й викладач|в, майстр1в виробничого
навчання | навчально - допом|;кного персоналу коледх{у;
стан експериментально - конотрукторсько| роботи, техн|чно| | худох<ньо|
творчост1 студент|в, стан практично| п|дготовки студент|в в майстернях | на
виробництв|, питання охорони прац|;
питання нового прийому | випуску спец|ал|ст|в, а такох{ литання зв'язку з
випускниками' вивчення |х виробничо] д]яльноот| | на основ1 !1 анал|зу
удосконалення роботи з навчання | виховання;
заходи з п|дготовки, проведення' а також п|дсумки семестрових'
перев|дних' дерх(авних екзамен|в | захисту дипломних проект|в, принину
в1дс|ву студент|в за семестр або навчальний ртк;
стан дисципл|ни студент|в) пропозиц1| про нагородження студент|в
похвальними лиотами | занесення на до1пку |{огпани;
питання в|драхування студент|в за неусп|тшн|сть, за пору1пення
навчально| дисцип лтни, правил внутр1тпнього розпорядку, ]нтпих причин'
передбанених нормативними документами' а такоя{ в окремих випадках
питання поновлення студент|в;
про видачу направлень на навчання у БЁ3 3-4 р|вн1в акредитац|[;
клопотання про призначення студентам отипенд!й |{резидента' Б ерховно!
Ради }кра|ни, }крзал|зниц|, |{|вденно - 3ах|дно] зал1зниц|, 1нтпих |менних
стипенд1й, благод|йно| допомоги |м. [{.1{ривоноса;
питання орган|зац|! атестац|] педагог|чних прац1вник|в, результати
атестац|!;
|нгп| питання внутр1тпнього життя колед)ку | пропозиц1] для кер1вних
орган|в з ус|х питань' що виникатоть у колектив|, або за рекомендац|ями
кер!вних орган!в.
5.Ёа розгляд педагог|чно| ради виносяться при необх|дност| питання про
в|дпов|дн|сть квал1ф1кац1| окремих викладач|в виконуван1й ними
педагог|нн|й та виховн|й робот|.
6. €клад педагог1нно| ради затвердх{усться наказом директора коледх{у
терм|ном на один р|к. 1з складу педагог1нно| ради вибираеться в|дкрити|,{
голосуванн'1м секретар.
7. Робота педагог|нно| ради проводитьсяза планом' який розроблясться
на коя{нийнавчальнийр|к. [{лан роботи п|сля його розгляду на зас|данн!
педагог|нно| ради затвердх{усться директором.
3. |{едагог|чна рада збирасться в терм|н, встановлен| директором
коледя{у' але не р|дтпе одного разу на два м|ояц|'
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3ас|дання педагог|чно| ради ретельно готусться. 9лени Ради завчасно
знайом ляться з порядком денним, матер|алами до цього зас|дання | з
проектами р|тпень.
3 питань, як| обговор}о}отьсяна зас|даннях педагог|чно] ради,
виносяться р|тпення |з зазначенням терм1н|в виконання | ос|б, в|дпов|дальних
за виконання.
9. Р|тпення педагог|чно] ради лрийма[оться простото б|льтп|стто голоо|в,
набува}оть оили п|сля затвердх{ення !х директором | с обов'язковими для вс|х
прац|вник1в | стулент|в.
} випадку суперечност| м|х< директором | педагог|чного радото
директор коледх(у проводить у х{иття свос р|тпення' допов|дае про
виникнення розб|хсност| у в|дд|л навчальних заклад|в !крзал|зниц|, якому
мох{уть пов|домити сво[о думку | члени педагог1чно| Ради.
1 0 1{о х< ний член педагог|чно| Р ади з о б ов' язаний в|дв|дув ати в с |
зас|дання ради, 6рати активну участь у !1 робот|;свосчасно 1 точно виконувати
покладен| на нього дорученн'1.
11. 3ас|дання педагог|чно] ради оформляеться протоколом, який
п|дпису}оть голова | секретар педагог|чно| ради.
} кох<ному протокол| зазнача}оться його номер, дата зас|дання ради,
к|льк|сть присутн|х, порядок денний, короткий, але вичерпний зм|ст виступ|в
| прийняте з питання, яке обговор}овалось.
|{ротоколи педагог|чно| Ради е документами пост|йного зберех{ення'
збер|га}оться у справах | зда}оться по актах при прийом| 1 здач| справ
навчального закладу.
1 2 [ олова п ед агог1чно\ ради повинен ор ган|зув ати систем атичну
перев|рку виконання прийнятих р|тпень | п1дсумки перев|рки виносити на
обговорення педагог|чно] Ради.
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|{рийнято на зас|данн| педагог|чно\ ради

3аступник директора з
Ёавчально] роботи
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