ПРОТОКОЛ № 2
Засідання Педагогічної Ради
Мирогощанського аграрного коледжу
від 3 листопада 2017 р.
присутні - 102
відсутні – 7
Порядок денний:
1. Підсумки участі у виставці «Педагогічні інновації» в 2017 р.
2. Затвердження тематики експонатів на виставку в 2018 році.
3. Дотримання правил техніки безпеки і протипожежних заходів з студентами
коледжу.
4. Ознайомлення
колективу з
планом
заходів щодо
посилення
протипожежного та техногенного захисту в Мирогощанському аграрному
коледжі.
5. Ознайомлення з положенням про державну підсумкову атестацію студентів,
що здобувають повну загальну середню освіту.
РІШЕННЯ
засідання Педагогічної ради
від 3 листопада 2017 року
1. Удосконалити систему
«Педагогічні інновації».
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

підготовки

конкурсних

робіт

на

конкурс

Голови ЦК
Покращити співпрацю з профільними методистами НМЦ «Агроосвіта».
Голови ЦК
Зобов’язати усіх педагогічних працівників підготувати методичні матеріали
на конкурс «Педагогічні інновації» у 2018 р.
Голови ЦК
Затвердити тематику методичних робіт на конкурс «Педагогічні інновації»
у 2018 р.
Провести внутріколеджівський конкурс методичних робіт у І-й декаді
травня.
Зав. метод. Кабінетом Бабич О. О.
Затвердити план заходів щодо посилення протипожежного та техногенного
захисту об’єктів.
Затвердити Положення про систему управління охорони праці в
Мирогощанському аграрному коледжі.
Намчук М. М.
Зобов’язати викладачів та кураторів академічних груп регулярно проводити
інструктажі з безпеки життєдіяльності та охорони праці.
Зав. кабінетами, куратори
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9. Посилити контроль за веденням викладачами і кураторами журналів
реєстрації з безпеки життєдіяльності та охорони праці.
Намчук М. М.
10. Посилити контроль за дотриманням студентами правил пожежної безпеки
та електробезпеки.
Коменданти, вахтери
11. Провести студентам інструктаж з безпеки життєдіяльності, правил
поведінки на залізничних об’єктах та у зимовий період.
Куратори груп
12. Викладам предмету «Українська мова» проводити додаткові заняття і
консультації зі студентами по підготовці до ЗНО з української мови.
Голови ЦК
13. Проводити зрізи знань студентів ІІ курсу з української мови.
Зав. відділеннями (1 раз в місяць)

Голова педради _____________ В. Я. Терновик
Секретар ______________ Н. М. Корнійчук
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