УГОДА
про професійне партнерство
з потенційними роботодавцями
місі о Олександрія

«01» вересня 2021

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Олександрійський
педагогічний фаховий коледж імені В.О. Сухомлинського Кіровоградської
обласної ради (далі - педагогічний коледж), в особі директора ЛИТВИНА
Анатолія, що діє на підставі Статуту, і, з другої сторони, управління освіти і
науки Олександрійської міської ради Кіровоградської області, в особі
начальника АВРАМЕНКА Олександра, що діє на підставі Статуту уклали між
собою цю угоду про професійне партнерство:
1.
Предмет угоди:
Сторони домовилися забезпечувати взаємне добровільне партнерство на
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1.1
Здійснювати взаємовигідний обмін інформацією щодо якісного
забезпечення освітньої сфери компетентними фахівцями.
1.2 Проводити спільні заходи методичного характеру для підвищення
рівня обізнаності та професійної кваліфікації педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти й закладів дошкільної освіти, які
підпорядковуються Олександрійському управлінню освіти та науки закладів,
педагогічних працівників та здобувачів освіти Олександрійського
педагогічного фахового коледжу7 імені В.О. Сухомлинського.
1.3 Здійснювати обмін інформацією щодо актуальних потреб ринку
праці, складових конкурентоздатності педагогічних працівників, новин
нормативної бази, наукових досягнень у галузі освіти, методичних надбань.
1.4 Обговорювати цілі, зміст, шляхи реалізації освітньо-професійних
програм, формування компетентностей майбутніх фахівців за обраною
спеціальністю, етапи роботи з потенційними роботодавцями.
1.5
Вивчати досвід випускників коледжу.
1.6 Приймати спільні рішення щодо затвердження документів
внутрішнього користування.
1.7 Заповнювати актуальні вакансії за спеціальностями, з яких
здійснює підготовку фахівців педагогічний коледж,
постійного та
тимчасового характеру.
1.8
Обговорювати освітні технології, шляхи їх досягнення.
2.
Додаткові умови: інші позиції партнерства проводяться за згодою
сторін.
3.
Обов’язки сторін щодо виконання угоди:
3.1 Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою,
вирішуються у встановленому сторонами порядку шляхом коструктивного
діалогу.

4.
Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє протягом
3-х років з. моменту її підписання та пролонгується в разі відсутності заяв
однієї із сторін про її розірвання.
5.
Угоду складено у двох примірниках: по одному - управлінню
освіти і науки й педагогічному коледжу.
Місцезнаходження сторін:
Педагогічного коледжу
28006, Кіровоградська обл., м. Олександрія, мікрорайон Перемога,
проспект Будівельників, 39-А, тел. 0979066037.
Управління освіти і науки
28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна, 28,
тел. (05235) 70165
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