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ПОЛОЖЕННЯ
про загальноучилищний конкурс “Учень року”
З метою підвищення рівня навчання учнів, формування активної
життєвої позиції та стимулювання учнів ПТНЗ за результатами навчання та
громадської діяльності оголошено загально училищний конкурс “Учень року”
в 5 номінаціях.
Умови конкурсу:
В конкурсі “Учень року” можуть брати участь учні які навчаються на
другому та третьому ступенях (1 – 5 курси), які своїм навчанням, вчинками та
перемогами вписують яскраву сторінку в історію ДНЗ «МВПУ ПІТ»
Критерії в номінаціях:
– «Прометей науки» – високий рівень навчання (за підсумками І та ІІ
семестрів), зразкова дисципліна та активна життєва позиція;
– «Молода генерація» – участь у громадському житті ПТНЗ, проектах,
олімпіадах, конкурсах; високі моральні якості; високий рівень культури.
свідомості та патріотизму щодо Батьківщини та навчального закладу
– «Лідер самоврядування» – активна участь в організації громадської
роботи ПТНЗ, волонтерський рух, ставлення до батьків, педагогів,
одногрупників, стосунки в сім’ї, за місцем проживання.
– «Творчий злет» – старанне навчання, перемога у творчих конкурсах,
художній самодіяльності, публічній діяльності, позиціювання обраної
професії та ін.
– «Вдалий старт» – старанне навчання, дисциплінованість, перемоги на
спортивних аренах та змаганнях, підтримка та впровадження технологій
здорового способу життя.
Терміни проведення конкурсу. Конкурс проводиться в два етапи:
І етап до 20 січня (за підсумками І семестру) – визначаються переможці І
етапу. ІІ етап до 20 червня (ІІ семестр) – визначається „Кращий учень” та
переможці в номінаціях.

Підведення підсумків конкурсу. Підведення підсумків конкурсу
проводиться в групах (на загальних зборах) до 30 грудня та 10 червня.
Рішення про висунення кандидатур з певної номінації подається до ради
самоврядування та в навчальну частину. Рада самоврядування на своєму
засіданні до 15 січня та 15 червня приймає рішення про визначення учнів по
кожній номінації. Педагогічна рада на своєму засіданні до 15 січня та 15
червня приймає рішення про визначення учнів також по кожній номінації.
Для остаточного підведення підсумків створюється комісія в складі:
Макаров В.А. – директор ПТНЗ; Горбатенко Т.І. – заступник директора з
навчально-виховної роботи; Юденкова О.П. – заступник директора з
навчально-методичної роботи; Гудимова Т.В. – голова учнівської профспілки;
голова ради учнівського самоврядування.
Комісія підводить підсумки до 20 січня та 20 червня та подає їх на
затвердження Педагогічною радою ПТНЗ.
Оголошення підсумків конкурсу проводиться на інавгурації переможців
1 вересня під час свята «День знань».
Нагороди переможців:
Переможцям конкурсу “Учень року” вручаються:
пам’ятні стрічки, кубки, подарунки, стипендії. Підсумки конкурсу
оголошуються в училищній газеті “Поліграфіст”.

