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м. Дніпропетровськ

Про розвиток учнівського
самоврядування в ДНЗ «МВПУПІТ»
Відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту», «Про
професійно-технічну освіту», Закону України «Про Загальнодержавну
програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини» на період до 2016 року, на виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41, Плану роботи Міністерства
на 2014 рік, плану всеукраїнських та міжнародних заходів з дітьми та
учнівською молоддю на 2014 рік (наказ МОН від 27.12.2013 № 1842 ), з
метою поширення кращого досвіду роботи органів учнівського
самоврядування різних рівнів, активізації роботи з педагогами та батьками,
сприяння розвитку дитячого та молодіжного лідерського руху в Україні,
листа Міністерства о світи і науки «Про розвиток учнівського
самоврядування» від 28.01.2014 № 1/9–77
НАКАЗУЮ:
1. Педагогічним працівникам сприяти у продовженні системної роботи з
учнями, спрямованої на формування соціальної активності та громадянської
свідомості молоді через підтримку та розвиток учнівського самоврядування.
2. Координаторам учнівського самоврядування за секторами покласти в
основу роботи метод проектної діяльності, своєчасно забезпечувати
учнівську молодь належним інформаційно-методичним забезпеченням,
впроваджувати актуальні програми та проекти, забезпечити роботу секторів
змістовим наповненням, соціальною значимістю, практичним значенням,
результативністю. Затвердити наступний склад координаторів роботи в
секторах:

Назва сектору

Координатор

Навчальний

Степаненко О.Ю.

Дозвільний

Коханенко О.А.

Ради гуртожитоку

Довгань В.І., Голубева І.І.

Спортивний

Лепицька Ю.І.

Правової підтримки

Голуб М.М.

Профспілкова організація

Юдіна М.В.

Медіа

Коханенко О.А., Юдіна М.В.

Прес

Слинько Н.В.

3. Органам учнівського самоврядування реалізувати у 2013–2014 н.р.
такі проекти:
– «Робітнича професія – платформа кар’єрного
зростання» (профорієнтаційного напрямку);
– «Креативна освіта в ПТНЗ для розвитку інноваційної особистості
учня» (творчо-розвивального напрямку);
– «Молоді впевнений старт» (регіональна стратегія);
– «Ми є. Ми гурт. Єднаймося. Ми є той гурт подій майбутніх
вирішальних» (громадянський);
– «Європейські студії» (євро інтеграційний);
– «Я у світі здоров’єзберігаючої культури»;
– «Під крилом правового захисту» (правовий напрям) та інші.
4. Затвердити координаторами молодіжної ради училища:
– від освітньо-кваліфікаційного рівня «молодші спеціалісти» –
Тичина Євгеній;
– від освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфіковані робітники» –
Романов Ігор;
5. Затвердити Положення про організацію самоврядування в ДНЗ
«МВПУПІТ»
6. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на
заступників директора – Гончарову І.П., Юденкову О.П.
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