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1.3. Рада класних керівників академічних груп: 

- удосконалює, розповсюджує передовий досвід виховної роботи              

класних керівників груп; 

- сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, 

розширенню їх світогляду, допомагає отримати необхідні знання для 

втілення інноваційних особисто зорієнтованих виховних технологій; 

- здійснює керівництво виховною роботою в коледжі; 

- організує втілення у виховний процес сучасних методів 

виховання, активних форм і видів діяльності, сприяє запровадженню 

інтерактивних методик у виховний процес. 

1.4. До  складу Ради класних керівників академічних груп входять:  

- заступник директора з виховної роботи, 

- завідувачі відділеннями, 

-  класні керівники академічних  груп. 

1.5. Головою Ради класних керівників академічних груп є заступник 

директора з виховної роботи або заступник директора з навчально-виховної 

роботи . 

         1.6.  Рада класних керівників  проводить засідання  два-три  рази  на 

семестр, згідно плану роботи. Вирішення поточних питань між засіданнями 

рада класних керівників виконує, використовуючи форми роботи, 

передбачені цим положенням або інші форми , які ефективно забезпечують 

та оптимізують досягнення мети. 

1.7. Документація ради класних керівників передбачає складання плану 

роботи на рік, ведення протоколів засідань. 

 

                                            2. Зміст роботи 

2.1. Розгляд заходів щодо виконання директив, наказів, положень,  

інструкцій і вказівок вищих організацій з виховної та поза навчальної 

роботи. 
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2.2. Подання пропозицій щодо обговорення на педагогічній раді питань з 

виховної  роботи. 

2.3. Розгляд нормативних матеріалів коледжу (положення, рекомендації, 

інструкції тощо) та заходів з виховної роботи і подання їх на 

затвердження директору. 

2.4. Визначення основних напрямів виховної роботи коледжу на 

навчальний рік. 

     2.5. Визначення основних шляхів удосконалення та розповсюдження 

передового досвіду  виховної роботи класних керівників груп; 

2.6. Сприяння впровадженню кращих технологій педагогічної праці, 

ефективному втіленню інновацій і оптимізації виховного  процесу.  

2.6. Координація роботи класних керівників. Розробка заходів щодо 

підвищення професійної майстерності, формування вміння класних 

керівників плідно працювати зі студентами, враховуючи інтереси і запити 

самих студентів, індивідуальний підхід у виховній роботі і оволодіння 

педагогічним досвідом  молодими  викладачами. 

2.7. Сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового  

досвіду виховної роботи в коледжі. 

2.8.  Звітування класних керівників навчальних груп  про стан 

виконання планів роботи за семестр, за навчальний рік. 

2.9.  Обговорення питань організації роботи з обдарованою молоддю, 

оглядів-конкурсів творчих робіт, виставок, спортивних змагань, художньої 

самодіяльності студентів коледжу і результатів їх проведення. 

2.10.  Розгляд та схвалення методичних матеріалів з питань виховної 

роботи  для їх практичного застосування і популяризації в коледжі. 

 

                                        3. Форми роботи 

 

3.1 Засідання, на яких розглядаються питання, передбачені планом, 

обговорюються заходи з виховної та поза навчальної роботи,  
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