08 квітня 2021 р. в черговий раз дистанційно відбулось засідання педагогічної ради коледжу.
Розпочала засідання педагогічної ради директорка коледжу М.В. Івасик, яка представила нового працівника психологиню коледжу Я.Б. Пінкас та привітала ювілярів - В.В. Бідну та Л.М. Михальську.
Директорка озвучила порядок денний та регламент засідання:
1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.
2. Розгляд і затвердження обсягів прийому та випуску за державним замовленням у 2021 р.
3. Про стан підготовки здобувачів фахової перед вищої освіти до проходження атестації у 2021 р.
4. Розгляд проєкту кошторису (фінансового плану) на 2021 р. та річного фінансового звіту за 2020 р.
5. Різне.
Секретар педагогічної ради Ю.Є. Шклярук поінформувала про виконання рішень засідання попередньої педагогічної ради.
М.В. Івасик доповіла про розгляд і затвердження обсягів прийому та випуску студентів за державним замовленням у 2021
році. Директорка зауважила, що обсяги прийому та випуску за державним замовленням у 2021 році формуються в начальному
закладі та погоджуються у Регіональному центрі зайнятості і Хмельницькій обласній адміністрації.
Заступниця директора з навчально-виховної роботи Л.В. Олійник виступила з доповіддю про стан підготовки здобувачів
фахової передвищої освіти до проходження атестації у 2021 р. Зазначила, що пробне ЗНО, основна та додаткова сесія, у 2021 р.
відбудеться у заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіоні, що передбачено змінами до Постанови
Кабінету Міністрів від 09.12.2020 р. №1236, із внесенням змін від 22.03.21 р.
Голови циклових комісій О.Є. Дюг, О.М. Грохольський та Є.І. Скрипник інформували присутніх про формування питань
до комплексного державного іспиту, адже він є єдиною формою державної підсумкової атестації для здобуття ОКР «Фаховий
молодший бакалавр».
Головний бухгалтер коледжу В.В. Гуцол ознайомила членів ради з проєктом кошторису на 2021 р. та зауважила, що
проєкт та фінансовий звіт за 2020 р. розміщений на офіційному сайті коледжу, де можна більш детально з ними ознайомитись.

Члени педагогічної ради переглянули та затвердили проєкти макетів стендів, що будуть розміщені у фойє коледжу та
ознайомились з проєктами положень, що регламентують діяльність закладу. Дані положення будуть розміщені на сайті
коледжу для подальшого використання в роботі.
Директорка коледжу М.В. Івасик подякувала присутнім за результативну роботу на засіданні.

