від 21.12.2017 р.

м. Заводське
Лохвицький р-н
Полтавська обл.

Засідання прийм альної ком ісії
Л о х в і ш ь к о г о м сханіко-технологічного коледжу
П олтавської держ авн ої аграр н ої академ ії

Присутні:
Корніснко Віктор Миколайович - голова комісії, директор коледжу;
Мірошник Вікторія Олександрівна - заступник голови,
заступник
директора з навчальної роботи;
Онищенко Ірина Віталіївна - відповідальний секретар, завідувач
навчально-методичної лабораторії, відповідальна за
профорієнтаційну
роботу;
Остапець Світлана Анатоліївна — уповноважена особа з питань
прийняття
та
розгляду електронних
заяв,
інженер-прої раміст з
обслуговування бази даних ЄДЕБО;
Жара Людмила Григорівна - заступник відповідального секретаря,
відповідальна за висвітлення роботи приймальної комісії на сайті
навчального закладу, інженер-електронік;

Члени комісії:
Мусієнко Ліана Олександрівна - завідуюча технологічним відділенням,
викладач коледжу;
Кузьменко Людмила Віталіївна - методист вищої категорії, викладач
коледжу;
Жук Тетяна Миколаївна - голова циклової комісії природничоматематичних та хіміічних дисциплін, викладач-методист коледжу;
Московець Олена Миколаївна - завідуюча механічним відділенням,
викладач коледжу;
Кліщунова Євгенія Сергіївна - студентка групи Т-216, член
профспілкового комітету студентів;
Перчина Богдан Олександрович - студені групи М-236, член
студентської ради коледжу.

П орядок денний
1. Про затвердження Положення про приймальну комісію Лохвицького
механіко-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної
академії.
2. Про
створення
приймальної
комісії
Лохвицького
механікотехнологічного коледжу Полтавської ДАА у 2018 році та затвердження її
складу.
3. Про організацію прийому вступників до Лохвицького механікотехнологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії в 2018
році.
4. Про план роботи приймальної комісії.

5. Про проведення профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл
Лохвицького, Лубенського, Галицького, Чорнухинського районів в
Полтавській області та Роменського району Сумської області.
1. Слухали: Мірошник В. О. - заступника голови приймальної
комісії про розробку Положення про приймальну комісію Лохвицького
механіко-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії.
Вирішили: затвердити Положення про приймальну комісію
педагогічною радою коледжу у відповідності до Положення про приймальну
комісію коледжу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року №
1085., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015
року за №1353/27798 та оприлюднити на веб-сайті навчального закладу.
2. Слухали: Корнієнка В. М. - голову приймальної комісії запропонував у відповідності до Правил прийому до Лохвицького механікотехнологічного коледжу Полтавської ДАА в 2018 році на підставі Положення
про приймальну комісію створити Приймальну комісію та запропонував
відповідальним секретарем призначити Онгаценко І. В.,
завідуючу
навчально-методичної лабораторії, доручити проводити профорієнтаційну
роботу та призначити відповідальною за організацію підготовчих курсів;
заступником голови приймальної комісії призначити Мірошник В. О.,
заступника директора з навчальної роботи; Остапець С. А., інженерапрограміста з обслуговування бази даних ЄДЕБО призначити
уповноваженою особою з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
Жару Л. Г., інженера-електроніка призначити заступником відповідального
секретаря та відповідальною за висвітлення роботи приймальної комісії на
сайті навчального закладу.
Доручити членам приймальної комісії Мусієнко Л. О., завідуючій
технологічного відділення, викладачу коледжу, Московець О. М., завідуючій
механічного відділення, викладачу коледжу, Кузьменко Л. В., методисту
вищої категорії, викладачу коледжу, Жук Т. М., голові циклової комісії
природничо-математичних та хімічних дисциплін, викладачу-методисту

коледжу проводити профорієнтаційну роботу через студентів коледжу у
загальноосвітніх школах, згідно графіків профорієнтаційної роботи;
доручити Кліщуновій Є. С., студентці групи Т-216, члену профспілкового
комітету студентів та Даниленко В. Ю., - студентці групи Т-246, члену
студентської ради коледжу проводити профорієнтацію серед студентів.
Вирішили: Рішення прийнято одноголосно.
3.
Слухали: Мірошник В. О. - заступника голови приймальної
комісії, яка доповіла про особливості Правил прийому в 2018 р.
Вирішили: прийняти до відома та забезпечити дотримання законодавства
України, у тому числі цих Правил прийому до коледжу, а також відкритість та
прозорість роботи приймальної комісії.

4.
Слухали: Онищенко І. В. - відповідального секретаря
приймальної комісії про план роботи приймальної комісії у 2018 році.
Вирішили: затвердити план роботи приймальної комісії Лохвицького
механіко-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії у
2018 році, оприлюднити на веб-сайті навчального закладу. План роботи
приймальної комісії додається.
5.
Слухали: Онищенко І. В. - відповідального секретаря ПК,
відповідальну за проведення профорієнтаційної роботи, про проведення
профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл Лохвицького, Лубенського,
Гадяцького, Чорнухинського районів в Полтавській області та Роменського
району Сумської області.
Вирішили: Затвердити графіки відвідування шкіл педагогічними
працівниками коледжу на 2017-2018 н.р. (Графіки проведення
профорієнтаційної роботи додаються)

Голова приймальної комісії

В. М. Корнієнко

Відповідальний секретар
приймальної комісії

І. В. Оншценко

