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ПОЛОЖЕННЯ
Про організацію конкурсу на кращу навчальну групу року
1. Загальні положення
Конкурс на кращу навчальну групу року проводиться адміністрацією
технікуму з вересня по червень кожного навчального року.
2. Мета і завдання конкурсу
 удосконалення системи роботи з виховання свідомого громадянина, творчої
особистості, набуття молоддю соціального досвіду, культури взаємовідносин;
 виявлення кращого досвіду життєдіяльності та творчих досягнень в навчальних
групах;
 створення комфортних умов для кожного студента, допомога розкриттю їх
творчої індивідуальності;
 підвищення рівня організації навчально-виховного процесу та активізації
виховної роботи;
 подальшого зміцнення навчальної дисципліни, підвищення якості навчального
процесу, активізації роботи органів студентського самоврядування.
3. Учасники конкурсу
У конкурсі приймають участь студентські групи денної форми навчання
4. Оргкомітет і журі конкурсу
Оргкомітет і журі є робочим органом конкурсу до складу якого входять:
заступник директора з ВР, завідувачі відділеннями, представники ради
студентського самоврядування.
5. Критерії оцінювання огляду-конкурсу
5.1 Успішність студентів
Визначається: середній бал успішності групи * кількість студентів в групі
5.2 Студентські олімпіади.
5.2.1 Участь в олімпіадах - 1 бал за участь одного студента у регіональних
обласних та всеукраїнських .
5.2.2 Перемога в олімпіадах:
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 І місце - 5 балів: II місце - 4 бали; III місце - 3 бали.

5.3 Стан правопорядку в навчальній групі.
5.3.1 Порушення правил внутрішнього розпорядку студентом - мінус 2 бали
за одне порушення.
5.3.2 Правопорушення студентів за які складено адмін. протокол - мінус 10
балів за одне правопорушення.
5.3.3 Пропуски занять студентами без поважних причин - мінус 1 бал за один
прогул(за кожну прогуляну пару); відсутність прогулів за семестр у всій групі - плюс
10 балів на групу.
5.4 Громадські, виховні та спортивні заходи.
5.4.1 Участь студентів громадських, виховних та спортивних заходах - 1 бал за
участь одного студента.
5.4.2 Перемога студентів у конкурсах і спортивних змаганнях (І; II; III місця
районних, міських, обласних).


І місце - 5 балів; II місце - 4 бали: Ш місце - 3 бали;
6. Визначення переможців і заохочення

Із загальної кількості позитивно набраних балів відраховується кількість
негативних балів результат ділиться на кількість студентів у групі. Підсумки
підбиваються наприкінці кожного семестру, не пізніше 5 днів після закінченні сесії.
Результати проведення рейтингу конкурсу висвітлюються у радіогазеті та на
інформаційному стенді
За результатами конкурсу на кращу групу журі визначає одного переможця з
кожного відділення – тобто - кращу групу відділення.(по семестрово)
Переможець - краща група року визначається за кращі сумарні показники
критеріїв оцінювання за весь навчальний рік.
Групі присвоюється звання «Краща група року», нагороджується почесною
грамотою. Студентам кращої групи призначається матеріальне заохочення.

