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полож.нпя
про пёдэrогiчну раду одеськоФ обласвоrc баФвоrо

медичноrо училица

l.за.альgi флоRм,
oвJov, Форе-/м mq ябфrфённс

{оле.iальн.го обюворенfя дlяльной училица
мФодично] робФи, фэичноФ виховання сryденrв

m iнших ппань д]iльнойi ООБМУ пд керiвництвом директора учмцш€
кФе,/в _ обюворе р ^-рlёе дФчоlоа rа- /roaв-F.9

Одефмм .бпасним базовим мёдичним

' пФоадс в.во,/ дqь о. керуdься законами Ухраiни зпро
ocвiтy,, "Про вицу ocвilYo, оПро чови в y{paiнio, 

"Про фlзrчну
культуру lспорт!. пФоявнням про орlанlзацlю освmьоm процвсу

' 
dд;сыому обпасному бэзовочу медичному училицi,

начiональною доприною рФвитку освiти в yKpalHI, Постаffофю
Kabiнeтv Miнic]olв ви 2.х,200з р, N! 1rБ qПро затвэрд{ення
дерев;оl проliами рФбитку iфункцiонування yrpaiнcbвoi мови на
2004 _ 2010 рр,,, амзом Мон Уrраliни цодо реапlз.ц полоаень l
Фвдань Дёрйвноiпроrрами рфвитку i функцiонування укра]ъськоi
мов; наiОЙ _2оlо роkи. ПосЕновою Кабiнфу MlHicTpiB ви 14,01.04

n, м и !поо затв€рщяня дерювноm стандару бФвоl l повноl
iагмьноi iередньоi прэlиденlа Укр.itни ,про
заходи щодо рФвпу духовностi, захисrу моралl Е формування
здоDовоlо способу лиdя rрочадян,, !Про комллёrcну проlраму
ппоЬiлапrи лочиннфтi,. "Про соцtапьно.конбм,чну пiд,римrу.

",i*Ъ-** * розвитьу студен,ськоi сiм'й, "Про Нацiонапьну
пDоlDамч 0Репроiупивне здоров'яа ffа 2000-2005 piк,. конц€пUlсю
п!о нацiональне вихованiя, Накаlами МОЗ УrраlЪи про проедення
лiцензiиниr iнтеrровдних lспитiв на спецiмьноспi оСёстинсыа
споава/, "лiwвальнаспраФ,, "Аkушерськ.справа,, rлабора!орна
дtjгншпш, у ВНЗ1-1lр,i,, наreзом вiд 07,i2,2005 р No 690, сПро
затфмння пфолення про орвнlзаUiю 1J проведення прапиви
пде;iв вмФнз l-п р,ао,, Намюм МОЭ yкp.itни (Про оптимiзацiю
лli.отовки спец,апiffiв ] пит.нь ВlЛ_iнфецii la попбр€дження
п;редачi ВlЛ вlд vaтepi до qитини, в,д 03,05.09 р, N!зlз, наФФм
Mdlrr Улоаlни .Пiо Фтвёрд*ення п.релihу пр€дмФlв
.JJльноо;вiтньо-l пИЬовки хадрiв на ocнoвi бэзово] заrально1

вiд 17,о7,2оlо р, No537, наrазамя мону вiд
061о2010 D, м930 qпDо зdtвеЕдvFння Типовоrc полоiенш про
аreспцiю iедаOiчник працiвникlвч, No 1473 вiд 20,12,201t р" "i

пФоredням од€с" ою о6-ацоФ ба,овоФ
(хвf.,оо,ё.fо!/.очllрам--со,оро-/mооово Од.с"коlобла,-о,
дермвно] адмiNсrрац] i7о92О,lзр, наrазом вiд 29,0з,12 р, мЗ64.



(Про зэтверджёння форм дохументiв з пiдrdовки reдрiв у ВНЗ |.lv
р.а), нормативнимя amм, лliнicтep€Te освiти, науfiи УкраIни.
наизами Упраыiния охорони здоров|я Е соцiаьноrc з иdу
дередмlьiстрацii одеськоi областi,

пофйне вдосконалення якоd] пiдФrcвrи фахiвц]в з урахуванням вимоr
-v,a-Fom вироб.ицъа на! t .ь,.ц !лс урп lерсЕ4ивjlро.вrlrу:
доtrдFнlq рв-а эабфlеrе |,q фьичо
заход в щодо эм цнбння эдоров]я спдентiвi

r' забезп€чення роэmяду мftрал]в черфвоi ъ пФачерФвоi лФцii
подаюгiчних працiвни{iв

основ н ими зафан вями лФа Ф.iчноI оал и о
ffiяу перспепив розвпRу i зм]цнеяня мафрiально -

reхнiчно] бази учйлища, впроваджоння комп|ыёризафi та HoBiBix

7 рфв'яэання питань цодо mну i пiдсум(в навчально виховноl та
мtrодичяоi робФи, дисциплiни Е успшяойi фудеfriв, прапичноi
пiдФrcвки сryдепig, дфримання Правш ьвлрiшньоD розпорядку:

7 вивчення показникiв навчально - вихоаноi, виробничо - господарфкоi
дiяльнопl, результлiвдвржвяоIатесrацil

, ]эбеiееlня пi.гов0 ,ваг,фiiова,/, мо фJи. сlе_,Ф-в J y.'^

l. поряdо| сфоречн, леdафеlчNоl раdч
СФад педаФiчноi ради затвердлryоться яаказом диреfора училица

До маду педаDriчноi ради ыодить дирепор, заступниkи дирёЕора,
завi4/ва, : вддiJ ень, олов, UиJови, {омiсй B,i гедао.iчнi графвни,/
зевiдуgасi бiблiФеmми, шовний бяштер rолова профспiлковоо
KoмireryшoBa баъdвськоi ради .Фова mуд€нftькоl ради та
, ред- JBH'll _ уде l1сБоj раOи а L пь]оr '2 о^iб, с-lсо( 1ред-авFиrв
сryдради зfiворджуетьф на першому эасhаннi нового навчальноФ ро(у

Головою л€даФrчяоl ради € дирепор училищаl а у випадry його
в дс)тноfri эаffупник дирепора з наыальноl або навчфьно- виробниqоI

ДловодФо педагоIiчноl ради веде фкрыар, який обйраотьФ з
иен в ради терм]ном на один pk та працюе на Фомадських засэдах

Сеtра.р ради 1эв!а,rо .fuBi
педагогiчно] ради, веде квиrу прфоколiв педагопсних рад, леяпь за

!о,оJлry зас,аанlя,едрdд/ lеревlряс
1рl.г-сть _1е-в ъдаФ.ччо; рсд/, 

'я.овуL 
l ричини вцсу ,ос



учаdть членiв пёдаrоrчноi ради в зас]данн обоо'iз{ова, За неявку на

засlдання бф повахноi причини диреФр мае право припвти до
дисциплiнарно| в дпов дальн.-

/. ]а_iдФннч гёда о Fl о ради lpaвovpнi, я,до в ни, беоrь rча,ъ
цонайменшвдвiтрfiини ll складу за списком

lll- Повнова*еяня фаа.о'iчноi раdU
при плануьаNнi робФи на pk враrовуmься фцiальне замофення

ччл;ца Ё вi!пус м..од uy\ _l ецалi-в з у( ? ,пё ,aJ с oL е' вдrовФ,о
ilo лц.l.М -еш" тru чоад .6 ]моыю- ,J эпь.оу, ц /UHa -ооблеtrа q'?
вйiн,ч,е навчальний замад Твма коNоI пёдради визяачаеъся на ocнoвl
аiаг Jy нё&мон.-виюв-оl 1оэ /ч,о' мёод/ч,оl ообФи зс , огеф& iй

l 'lедат-i, -а рсда рот-"дс! / обтворюс
r' заходи цодо виконання в ооБмУ нормативно_правових апв, що

гроJес ,н-ру,ц /
bp=",u-,i.po -д-о.ч*.."цJl iспв,з виUою фа,овою orBhoo,
ftн i lдсчv и робФи вддг'-о чJNа-а-G]о,сулqтативни/ lvчFв
*ы*ью-дооv+r, rдрощiл в а ао(эв
фчп та fiших поацiвниkiв vчиица,

виiов о ,/гсг)р,о {асово, ,

спортиввоl робоп,, плани наы ьно- вй"ов н оi робФи вооБМУ
, -гарро]в/- /ООБм) ,мUнонняиот -ав ,Фqно,vэтерЕr"rо, й"и
. посвjд Dоооти ,имов/\ lov iй €крё |,/{вичёда,,в:
, 4oloвiдi ымам J ча'бiльJ a4alb,/,

r' питавня пивицення квапiфiкафi вимадач а;

7 фЕн доФино1 робли, техн]чноI ] художньо] твоФоф] йудепiв:
, пиreнвrоyорони прац

|р/jомусlде_-в:випк,v фа,iвцв, а ъхоь, /ъння
j ,bol вироЬl/чо

дiсг.;оfii ъ ,. o.Hoвi .:ал,r/ /до( о-м€ - " робdи - , авlаччя i

в иховаt вя .r}денr] в |

7 зыоди цодо iдготовм проведеняя а mкй пlд'умки ifi'чноrc
-й"п", -,ор** еваменв, державноi dеffацi сryдЕяпв i

!а, /cl г.редд, u o{lol -оалим
|ро,оз/Ц| -rрдо

фиlеlд/ Fа!родр'нчсс-уде-.iв'за,ефннс,JДоL,уlоJJчи
, мта F вдрачва--о сryде lTlB _а яеJ.г,U,ldd са lоOvшення

ваыал bHoI дисципл iни лравил вяут]Фньою рфпорядку а )^rилиц та

rурrcютку, а також за академ чн] эаборФванофi, пропуски занять ьез

поважихпричив| в окремих випадках, лиъння поновлеввя сryденпв

вlдповlд-.lь ,ваiф ,а-i о,реч/\ в/садаqв щоАо

виюнання ними педаФгiчноi виховноi робфи в учипицi виносльФ на

".д"rоli""у 
р"ду дйр"-"ром "а 

пiдстав маreрфв аreфацйноi Koмicl:



досвiдченi вйюад ], якi fiёfiуmся, презенryють cвoi педаФrчн]
досягнення раз на 5 podв

lu Рефаменп робопu reёфеiчноl раdu

L Робоm педаm.iчно] ради проводитьф за планом, цо
с гадёсъся на ко{-ий ,сNс dч/}о. ']ла | ооЬФи п|шс роrlлqду iоФ
ва засiданнi педаюriчноl ради за@рдяуеться диреfiором учшиu€

2. педаюr]чна рада збйраеъф BrepMH, всmноменйй дирёбором, але
не рiдФе одноm разу на два мiсяцi:
r' п орядок дён ний заздалег дь в и в шуffья на Аошц] оФлошен ь
r' засиавня педагогiчно'l ради ретфьно Фryffь.я, кNен иен кФепиву

vатервпач/ до за( дснно , э

о6,оворювф/.я -а rс!да116, 1ед.Dпчно ради
виноФься рiшення з вйзначенням repмiнig виконання ъ вiдповдальgих

7 з найб льш оаюивих рiшёнь педагогiчно1 ради видаФтьф вакази;
7 iнформаця про рфультли виконання попередньо прийнятих р]Феяь

зэфухо вуOться на черФвому засlдан н l педа гопчно l ради

u Вdrонанuя рiuёнь redаф.lчноl раdu

рiценвя пФаФпчноI ради приймаmься бйьшidю голосв ] вабираm
е оро!, во-и е обовсз,овими шс B(r

працiвникiв i fiудеяПв гrилища

У випадку розбiжоф р]шень мж дйре@ром педагопчною радою
ою загаду гровод/ qч y/-cвo-piUeHHб

ко*ии rг.н гфаэпчно ради эобов'с]d ии вlдвд/вfl B_l Фсда--q
ради, брати абивну учаfrь у йоrc робФi своечасно irфно викон}вати

фшадёвi на нього доргlеNfl я

За( дання геда о r но раq/ офоочлюfа.о loo|oKol ом 9{ий

i фкрmрем педафгiчноi радй В кожному

гротоrФ "сз 4ёсася /оо но!ер длJ
п рисrтнiх, liо рядо к дон ний {орфкий ало зрозумiлий iвичерланий запис

висryпiв, пропозицiй зэуважфь та прийнfiих рiшёвь з питань що

проrcколи засjдань педаrогiчноl ради с до(ументами поЫйноФ
збёреження, збервФься у справах навчФьною заФаду протяюм



дёйfi pokв i здаФФ зrино ] аqом пiд чаa прийому | !дачi справ

5_ г.лова пqдаФпчноI ради фвш€н оiвя]зувdи смёмапчну iё{еЬ]рку
вихф*яя прийвятих piц*b i пи.умки перфiр{и лавити на
офФореяця пед?ФпцоI радх,


