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ПРОТОКОЛ № 2 

Засідання Педагогічної Ради 

Мирогощанського аграрного коледжу 

від 24 листопада 2020 р. 

 

присутні - 106 

відсутні - 4 

 

Порядок денний: 

 

1. Підготовка до участі у виставці  «Педагогічний ОСКАР – 2021». 

2. Звіт про роботу приймальної комісії в 2020 році. 

3. Про заходи щодо організації, адаптації та збереження контингенту студентів. 

4. Про допуск до зимової екзаменаційної сесії. 

5. Дотримання правил техніки безпеки і протипожежних заходів в коледжі. 

6. Різне. 

 

РІШЕННЯ 

засідання Педагогічної ради 

від 24 листопада 2020 р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію виступаючих, -  

Педагогічна Рада вирішила: 

1. Головам циклових комісій покращити співпрацю з профільними 

методистами НМЦ ВФПО. 

Голови ц.к. 

2. Зобов’язати усіх педагогічних працівників взяти участь у конкурсі 

«Педагогічний ОСКАР-2021». 

Голови ц.к. 

3. Затвердити перелік експонатів на конкурс «Педагогічний ОСКАР-2021». 

4. Звіт по роботу приймальної комісії  в 2020 році взяти до уваги. 

5. З метою активізації профорієнтаційної роботи серед випускників 

загальноосвітніх та професійно-технічних закладів, закріпити за 

викладачами коледжу райони Рівненської, Тернопільської, Хмельницької 

областей та професійно-технічні заклади освіти.  

Момотюк В.В. 
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6. Відрядити  в загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади 

викладачів та студентів коледжу для проведення профорієнтаційної роботи 

серед випускників. 

    Науменко І.П. 

7. Постійно надавати студентам соціально-психологічну підтримку, 

індивідуальне та групове консультування. 

Севернюк І.В.. 

8. Активізувати спільну роботу психолога і кураторів з метою вчасного 

виявлення проблемних ситуацій в адаптаційному процесі. 

Севернюк І.В. 

9. Інформацію завідувачів відділеннями про допуск до зимової екзаменаційної 

сесії взяти до уваги. 

10. По підсумках успішності та відвідування провести збори в начальних групах 

по відділеннях. 

Зав. відділи. 

11. Затвердити склад голів державних екзаменаційних комісій на 2021 рік. 

12. Регулярно проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності, охорони праці 

та пожежної безпеки.  

Інженер з охорони праці, куратори 

13. Проводити контроль за веденням викладачами і кураторами журналів 

реєстрації з охорони праці та пожежної безпеки.  

Інженер з охорони праці 

14. Проводити контроль за дотриманням студентами правил пожежної безпеки 

та електробезпеки.  

Коменданти, вахтери 

15. Проводити в коледжі протипожежне тренування (тренування учасників 

освітнього процесу у діях на випадок пожежі).  

Інженер з охорони праці 

 

 

Голова педради _____________ В. Я. Терновик 

 

Секретар ______________ М.С. Зембаль 
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