
Умови проведення конкурсу  

«Кращі справи учнів-патріотів ПТНЗ» 

 

1. Конкурс «Кращі справи учнів-патріотів ПТНЗ» (далі – Конкурс) 

проводиться з метою набуття учнями уміння визначати форми та способи своєї 

участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкування з 

соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись 

законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність. 

2. Конкурс проводиться відповідно до Плану спільних дій обласної ради 

лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ, Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській області на 2015-2016 навчальний рік. 

3. Організаторами Конкурсу є обласна рада лідерів учнівського 

самоврядування ПТНЗ, НМЦ ПТО у Сумській області. 

4. До участі в Конкурсі запрошуються учні ПТНЗ Сумщини. 

5. Конкурс проводиться з 1 лютого до 30 квітня  2016 року в три етапи: 

І етап – з 01 до 29 лютого  2016 року в навчальних закладах, за 

результатами якого визначаються три переможці; 

ІІ етап – з 01 до 31 березня 2016 року в округах, за результатами якого 

визначаються три переможці; 

ІІІ етап – у квітні 2016 року, обласний.  

6.  Матеріали на Конкурс оформлюються в формі проектів (зразок 

додається). 

7. Матеріали на ІІ етап Конкурсу надаються до 01 березня 2016 року Віце-

президентам в округах. 

8. У березні 2016 року на зборах в округах лідери учнівського 

самоврядування ПТНЗ визначають переможців ІІ етапу.  

9. Для участі в ІІІ етапі Конкурсу необхідно надіслати роботи переможців 

ІІ етапу конкурсу з протоколом засідання лідерів в округах до 31 березня 2016 

року на адресу Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Сумській області.  

10. Склад журі ІІІ етапу формується в кількості 5 чоловік, до складу якого 

входять представники обласної ради лідерів учнівського самоврядування 

ПТНЗ, НМЦ ПТО у Сумській області.  

11. Хід проведення конкурсу висвітлюється на офіційних сайтах НМЦ 

ПТО у Сумській області в розділі «Учнівське самоврядування», професійно-

технічних навчальних закладів. 

12. Нагородження переможців конкурсу відбудеться у квітні 2016 року на 

обласних зборах лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ. 

 

 

В.о. директора Навчально-
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технічної освіти у Сумській області 

 

                                       Ю.М.Яковенко 

Президент обласної ради лідерів 

учнівського самоврядування 

професійно-технічних навчальних 

закладів 

                                        Віктор Меша 



Зразок оформлення проекту 

 

Форма 

оформлення проектів конкурсу «Кращі справи учнів-патріотів ПТНЗ» 

 

Проект « (назва проекту) » 

 

Мета: (забезпечити…; допомогти …;  розвивати …;  створити … тощо). 

 

Завдання: (привернення уваги…, допомога …, організація … тощо). 

 

Учасники: _________________________. 

 

 

Види діяльності 
 

Проведення опитування та анкетування  

з тематики _____________________. 

 

Опис діяльності _______________________________________________. 

Відповідальні: ___________________________________________. 

 

Налагодження партнерських стосунків 
 

Налагоджені партнерські стосунки ____________________________________. 

Відповідальні: ___________________________________________________. 

 

Презентація результатів діяльності 
(орієнтовний перелік форм презентацій: круглі столи, твір-роздум, матеріали у регіональній 

пресі, рубрики на веб-сайті, листівки, плакати, інформація по радіо та місцевому 

телебаченні тощо) 

 

Опис результатів (з підтверджуючими матеріалами)__________________________. 

Відповідальні: ___________________________________________________. 

 

Організація і проведення культурно-масових заходів 
(орієнтовний перелік заходів: зустрічі, вечори спілкування,  

прес-виставки, конференції, прес-конференції тощо) 

 

Опис заходів (з підтверджуючими матеріалами)__________________________. 

Відповідальні: ___________________________________________________. 

 

 

 

 

 


