Звіт голови самоврядування навчальної групи ___________(І семестр 2016-2017н.р.)
1.09.16 – День знань. Урочиста лінійка (всі групи, відп. гр. ОМР 15)
18.09.2016 – Участь у міських заходах до Дня міста
23.09.16 - Урочиста лінійка до Дня машинобудівника (відп. гр. ОМР13), участь груп
відділення ІМ (І-ІІІ курси)
30.09.16 – Вітання викладачів з Днем працівників освіти, вітання ветеранів (всі групи)
03.10 – 09.10.16 – Тиждень боротьби з тютюнопалінням. Щодня – відео випуски, рейдиперевірки території технікуму, виявлення порушників
06.10.16 - Молодіжна громадська акція «Молоде покоління проти тютюнопаління»,
волонтери студпарламенту
10.10 – 18.10.16– Тиждень комісії фахових дисциплін технологічного циклу (участь у
заходах)
18.10.16 – Святковий ярмарок, присв. Дню працівників харчової промисловості (гр. спец.
ВЦР, ВХК)
16.10.16- Святковий концерт до Дня працівників харчової промисловості, концерт (гр. спец.
ВЦР, ВХК)
20.10.16 – Урочистий захід до дня маркетолога (групи спец. МД, ОРГ)
25.10.16 – Фестиваль самодіяльної творчості студентів «Зоряний дощ». Участь груп І курсу
27.10.16 – Мітинг до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників.
Покладання квітів
02.11.16 - Гала-концерт. Підсумки фестивалю «Зоряний дощ»
08.11.16 – Вибори голови студ. самоврядування
08.11.16 – Підсумковий тур конкурсу «Краща кімната гуртожитку», переможці: І м. - кім. №
35, 38; ІІ м. – кім. №4, 21; ІІІ – кім. №50, 14.
09.11.16 – ІІ тур конкурсу «Студент року» (Ім.–Калініченко А.(ПСК13), ІІ–Ковтун
В.(ОКС14), ІІІ– Писаренко Ю.(ВХК14).
10.11-18.11.16 – декада комісії автоматизації виробництва (участь в заходах) гр. спец. КВП,
ОКС
15.11.16 – Урочистий вечір до Дня студента. КВН.
21.11.-25.11.16 – тиждень «Охорони праці та безпеки життєдіяльності» (участь групи у
заходах)
20.11.-02.12.16 – Тиждень протистояння СНІДу (відео випуски, лекції спеціалістів
громадських
організацій)
26.11.2016 – Мітинг та міська молодіжна акція «Запали свічку пам’яті»(до Дня пам’яті жертв
Голодомору) - студрада
01.12.16 – Молодіжна громадська акція «Не будь байдужим! Важливо знати і діяти»
(студрада)
05 – 09.12.16 – Тиждень права (участь у заходах)
06.12.2016 – Святковий концерт до Дня Збройних сил України
19.12.2016 – Привітання від студради з Днем св. Миколая
19.12.16 – Участь у відкритті Новорічної ялинки міста (студрада)
Визначні досягнення:
- Вікторія Ковбасюк (гр. ПСК 15) – ІІ місце в обласному турі конкурсу української мови ім.
П.Яцика

Окремо – Участь у роботі Волонтерського руху допомоги учасникам АТО
Додати інформацію про проведення інших заходів в групі.

