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Загальні положення

Відповідно до Положення «Про вищий навчальний заклад», Закону
України «Про вищу освіту»,для забезпечення колегіальності обговорення
навчально-виховної, методичної роботи, фізичного виховання студентів,
вдосконалення якості викладання, підвищення майстерності викладачів в
Дніпродзержинському коледжі фізичного виховання при директорі і під його
керівництвом як дорадчій орган організовується педагогічна рада
Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання (далі ДКФВ).

Основними завданнями педагогічної ради ДКФВ є об'єднання зусиль
колективу коледжу на:

• забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців - молодших
спеціалістів, які повинні мати необхідні теоретичні знання та навички
організаційної і практичної діяльності;

• постійне вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням
вимог сучасного виробництва, науки і техніки, культури і перспектив
їх розвитку;

• формування у молоді громадянської позиції, власної гідності,
готовності до трудової діяльності, виховання патріотизму, почуття
відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;

• виховання соціально зрілої, творчої особистості, морально, психічно і
фізично здорового покоління громадян.

Склад педагогічної ради

Педагогічна рада організовується в складі директора (голова), заступників
директора, завідувача відділення, голів циклових (предметних) комісій,
викладачів, керівника фізичного виховання, завідувача практикою,
завідувача бібліотекою, головного бухгалтера, вихователів та коменданта
гуртожитку. До складу педагогічної ради входить голова профспілкового
комітету та голова комісії з соцстраху. Відповідно до закону «Про вищу
освіту», Статуту коледжу до складу педагогічної' ради входить керівник
студентського самоврядування.

Головою педагогічної ради є директор ДКФВ, у разі його відсутності -
заступник директора з навчальної роботи.

Працівники ДКФВ, які не є членами педагогічної ради, можуть
запрошуватися на засідання педагогічної ради або на обговорення окремих
питань.

Зміст та організація роботи

Педагогічна рада ДКФВ розглядає та обговорює:
• заходи щодо виконання коледжем нормативно-правових актів, що
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освіти і науки України та інших керівних органів про підготовку
молодших спеціалістів;

• стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи, питання
втілення нових методів навчання з денної та заочної форм навчання,
посилення зв'язку теоретичного та практичного навчання;

• стан та підсумки роботи відділеня, звіти кураторів та інших
працівників ДКФВ;

• питання виховання студентів, стан виховної, культурно-масової і
спортивної роботи;

• єдиний план роботи коледжу на навчальний рік;
• план розвитку коледжу і зміцнення його матеріально-технічної бази;
• досвід роботи циклових (предметних) комісій та кращих викладачів.

Доповіді викладачів та інших працівників з найбільш актуальних
питань навчання і виховання студентів;

• питання підвищення кваліфікації викладачів та навчально
допоміжного персоналу коледжу;

• питання техніки безпеки та охорони праці;
• питання прийому на навчання та випуску молодших спеціалістів;
• заходи щодо підготовки, проведення а також підсумки поточного

контролю, семестрових і державних екзаменів, державної атестації;
• питання відрахування студентів за неуспішність, за порушення

навчальної дисципліни та правил внутрішнього розпорядку
гуртожитку, а також питання поновлення студентів у навчальному
закладі;

• пропозиції щодо нагородження кращих студентів та призначення
іменних стипендій.

На розгляд педагогічної ради у разі необхідності виноситься питання про
відповідність кваліфікації викладачів, щодо виконання ними педагогічної та
виховної роботі. Ці питання виноситься на педагогічну раду директором на
підставі матеріалів атестаційної комісії.

Склад педагогічної ради затверджується наказом директора коледжу
терміном на один рік. Діловодство педагогічної ради веде секретар, який
обирається голосуванням з членів ради терміном на навчальний рік.

Робота педагогічної ради проводиться за планом, що складається на
кожний навчальний рік. План роботи після розгляду його на засіданні
педагогічної ради затверджується директором коледжу.

Засідання педагогічної ради проводяться в терміни, встановлені
директором коледжу, але не рідше одного разу в два місяці. З питань, що
обговорюються на засіданнях педагогічної ради, виносяться рішення з
визначенням термінів виконання і осіб, відповідальних за виконання.

Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів, набирають
сили після затвердження їх директором і є обов'язковими для всіх
працівників коледжу.



Кожний член педагогічної ради зобов'язаний відвідувати всі засідання
педагогічної ради, брати активну участь в її роботі, своєчасно і точно
виконувати покладені на нього доручення.

Засідання педагогічної ради оформлюютьсяпротоколом. Він підписується
головою та секретарем педагогічної ради.

У кожному протоколі зазначається його номер, дата засідання, кількість
присутніх, порядок денний, короткий але вичерпний запис виступів,
пропозицій, зауважень та прийнятих рішень з питань, що обговорювались.

Протоколи педагогічної ради є документами постійного збереження.
Голова педагогічної ради повинен організувати систематичну перевірку

виконання прийнятих рішень та підсумки перевірок доводити до відома
педагогічної ради.


