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1. Для забезпечення колепальност! обговорення навчально-виховно'Т \
методично! роботи, ф13ичного виховання студент1в та 1нших питань
д1яльност1 навчального закладу при директоров! 1 п1д його
головуванням орган1зовуеться в якост! дорадчого органу педагопчна
рада.
2. Основними завданнями педагопчноТ ради е об'еднання зусиль всього
колективу медичного училища:
- на забезпечення п1дготовки квал1ф1кованих спец1ал1ст1в, як1
мають необхщн! теоретичн! та практичн! знания;
- на пост1йне удосконалення якост! пщготовки молодших
спец1ал1ст1в з урахуванням потреб сучасного стану медичноТ
науки, практики з охорони здоров'я та перспектив Тх розвитку;
- на формування у студент1в нащональних 1 загальнолюдських
ц1нностей;
- на забезпечення ф13ичноТ П1дготовки та зд1Йснення заход1в щодо
укр1плення здоров'я студент1в, формування здорового способу
життя.
3. Педагопчна рада медичного училища орган1зуеться у склад! директора
(голова), викладач1в, заступник1в директора, зав1дуючих в1дд1леннями,
гол1в предметних (циклових) ком1с1й, кер1вника ф1зичного виховання.
П р и м 1 т к а: Кер1вники та педагопчн! прац1вники, як1 не е членами
педагопчноТ ради, можуть запрошуватися на ТТ' зас1дання чи на
обговорення окремих питань.
4. Педагог1чна рада розглядае та обговорюе:
а) заходи щодо виконання навчальним закладом наказ1в, положень,
1нструкц1й та вказ1вок вищих орган1зац1Й про п1дготовку молодших
спец1ал1ст1в;
б) стан та насл1дки навчально-виховноТ 1 методичноТ роботи, питания
удосконалення метод1в навчання, посилення зв'язку теоретичного та
практичного навчання;
в) стан та насл1дки роботи В1дд1лень, навчально-допом1жних
П1дроздш1в, а також зв1ти кер1вник1в труп та 1нших прац1вник1в
навчального закладу;

г) питания нац1онально-патр1отичного виховання студент1в, стан
виховно'Г культурно-масовоТ та В1Йськово-спортивно1 роботи;
д) план навчально-виховноГ роботи навчального закладу;
е) план розвитку навчального закладу 1 укр1плення його навчальноматер1ально1 бази;
е) досв1д роботи предметних (циклових) ком1с1й 1 досв1д кращих

викладач1в. Допов1д1 викладач1в та 1нших сп1впрац1вник1в з найб1льш

актуальних питань навчання 1 виховання студент1в.;
ж) питания п1двищення квал1ф1кац1Т викладач1в;
з) стан науково-досл1дницько1 та гуртковоТ роботи студентхв, питания
охорони прац!;
и) питания нового прийому студент1в 1 випуску спец1ал1ст1в, а також
питания зв'язку з випускниками училища, вивчення "Гх д1яльност1 1 на
п1дстав1 анал1зу удосконалення роботи щодо навчання та виховання
студент1в;

1) заходи щодо пщготовки 1 проведения, а також насл1дки семестрових,
перев1дних, державних 1спит1в, причини в1дс1ву студеит1в за семестр чи

навчальний р1к;

й) питания в1драхування студент1в за неусп1шн1сть, за порушення

навчальноТ дисципл1ни, правил внутр1шнього розпорядку, проживания
в гуртожитку.
5. На розгляд педагопчно'Т ради виносяться в необх1дних випадках
питания про в1дпов1дн1сть квал1ф1кацп окремих викладач1в щодо
виконання ними педагопчно'Т та виховноТ роботи в училищ!.
П р и м 1 т к а:
а) питания про в1дпов1дн1сть квал1ф1каци' окремих викладач1в щодо
виконання педагопчноТ та виховноТ роботи виносяться на педагопчну
раду директором на п1дстав1 матер1ал1в ком1сп', яка створюеться з числа
найб1льш досв1дчених викладач1в;

6.
7.
8.
9.

б) викладач!, роботу яких нам1чеио обговорювати, мають право бути на
зас1данн1 педагопчноТ ради. Про день зас1дання вони отримують
пов1домлеиня не п1зн1ше як за С1м дн1в.
Склад педагопчноТ ради затверджуеться наказом директора училища
терм1ном на один р1к. 1з складу педагопчноТ ради обирають в1дкритим
голосуванням секретаря.
Зас1дання педагопчноТ ради проводиться зпдно з планом, який
розробляеться на кожний р1к, який затверджуеться директором
училища.
3 питань, як1 обговорюються на зас1даннях педагопчноТ ради,
виносяться р1шення з паданиям терм1ну виконання 1 ос1б, як1
в1дпов1дальи1 за 'Тх виконання.
Р1шення педагопчноТ ради приймаються простою б1льш1стю голос1в, е
обов'язковими для вс1х прац1вник1в 1 студент1в училища.

Ю.Кожний член педагог1чного складу повинен В1дв1дувати вс! зас1дання
ради, брати активну участь в його робот!; своечасно виконувати дан!
йому доручення.
11.3ас!дання педагопчно'Т ради оформлюеться протоколом, п!дписуеться
головою ! секретарем педагопчноТ ради. У кожному протокол!
вказуеться його номер, дата зас!дання ради, к!льк!сть присутн!х,
порядок денний, стислий але ч!ткий та вичерпний запис виступ!в !
прийняте р!шення з обговорюваного питания. Протоколи педагопчноТ
ради е документами пост!йиого збер!гання, збер!гаються у справах
училища ! здаються за актом при прийом! та здач! справ училища.
12.Голова педагопчноТ ради повинен орган!зувати систематичну
перев!рку виконання прийнятих р!шень ! насл!дки перев!рки виносити
на обговорення педагопчноТ ради.
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