План
засідань педагогічної ради
ВП «Лисичанський педагогічний колледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»
на 2018-2019 н.р.
Порядок денний

Комісія з
підготовки питань
та проектів рішень
1 засідання – серпень 2018 р.

1.

Затвердження освітніх програм профільної середньої освіти
для всіх спеціальностей

Заступник з НР,
голови ц.к.

Доповідає

Засткпник з НР

2 засідання – вересень 2018 р.
1. Про виконання раніше ухвалених рішень засідань
педагогічної ради за 2017-2018 н.р.

секретар
педагогічної ради

2. Про результати успішності студентів у ІІ семестрі 2017-2018
н.р. та підсумки державних кваліфікаційних екзаменів, ДПА

заступник
директора з НР,
завідувач денного
навчання

3. Затвердження рейтингу досягнень викладачів та циклових
комісій за 2017-2018 н.р.

завідувач НМК,
члени рейтингової
комісії

4. Затвердження річного плану роботи колективу на 2018-2019
н.р.

заступник
директора з НР,
заступник
директора з СГР,
заступник
директора з ГР,
завідувач денного
навчання
секретар
приймальної
комісії, голови ц.к.

5. Про результати вступної кампанії.
Про організацію допрофесійної роботи з учнями
загальноосвітніх шкіл міста та області на 2017-2018 н.р.

секретар
педагогічної
ради
заступник
директора з НР,
завідувач
денного
навчання
завідувач НМК

методист
коледжу

секретар
приймальної
комісії

3 засідання – жовтень 2018 р.
1.Результати діагностичного етапу програми адаптації
студентів нового набору «Крокує першокурсник. Модернізація
змісту програми відповідно до спектру виявлених проблем
студентів «групи ризику».

Заступник з СГР,
практичний
психолог,
соціальний педагог

Заступник з СГР

4 засідання – грудень 2018 р.
1.Ефективність соціально-педагогічного супроводу студентів
нового набору, у т.ч. студентів «групи ризику» відповідно до
завдань програми адаптації студентів нового набору «Крокує
першокурсник».

Заступник з СГР,
практичний
психолог,
соціальний педагог

5 засідання – січень 2019 р.

Заступник з СГР

1. Аналіз результатів успішності студентів коледжу за І
семестр 2018-2019 н.р.

заступник
директора з НР,
завідувач денного
навчання

завідувач
денного
навчання

2. Про підсумки фінансово-економічної діяльності коледжу та
профспілкової організації викладачів, співробітників та
студентів коледжу.

головний бухгалтер,
голова
профспілкової
організації
викладачів, голова
профспілкової
організації
студентів

головний
бухгалтер,
голова
профспілкової
організації
викладачів,
голова
профспілкової
організації
студентів
головний
бухгалтер

3. Затвердження ліміту стипендіатів, яким буде призначатися
академічна стипендія за результатами рейтингів з урахуванням
видатків на стипендіальне забезпечення.

головний бухгалтер,
голова
профспілкової
організації
студентів,
заступник
директора з НР
6 засідання – березень 2019 р.

1.Про ефективність системи фахових соціально-гуманітарних
Заступник з СГР,
заходів у роботі зі студентами різних спеціальностей у
практичний
ретроспективі реалізації І етапу перспективного планування
психолог,
проблеми коледжу н6а 2018-2023 рр. «Інноваційні підходи до
соціальний педагог
формування ключових компетентностей фахівця нової
генерації, активного громадянина шляхом упровадження
професійно орієнтованих освітньо-виховних е-ресурсів як
пріоритет у забезпеченні якості освіти.
7 засідання – травень 2019 р.

Заступник з СГР

Результати переддипломної практики.

Завідувач НВП

Завідувач НВП

Про підготовку до ДПА, ДКА

Заступник з НР,
голови ц.к.
Заступник
директора з НР,
голови ц.к.
Головний
бухгалтер, голова
профспілкової
організації
студентів,
заступник
директора з НР
секретар
приймальної комісії

Заступник з НР,
голови ц.к.
Заступник
директора з НР

3. Про затвердження навчальних планів на 2019-2020 н.р.

4. Затвердження ліміту стипендіатів, яким буде призначатися
академічна стипендія за результатами рейтингів з урахуванням
видатків на стипендіальне забезпечення.

5. Затвердження правил прийому на 2019 р.

головний
бухгалтер

секретар
приймальної
комісії

