Звіт студентської ради за 2015 – 2016 рік
Вищим виборним виконавчим органом студентського самоврядування
Коледжу є студентська рада Коледжу.
До складу студентської ради входять:

голова – Валерія Миронова;

заступник голови – Олександра П'ятигора;

секретар – Альона Григорян;

голова студентської ради гуртожитку – Сюбаєв Віталій;

члени студентської ради.
Засідання студентської ради проводяться не рідше одного разу на
місяць, при потребі можуть скликатися позачергові засідання.
Голова студентської ради є членом педагогічної ради Коледжу.
Усі члени студентської ради розподілені по комісіях:

навчальна;

культурно – масова;

інформаційна;

санітарно – побутова;

спортивна.
За 2015 – 2016 рік студентська рада організовувала та приймала участь
в наступних заходах:

«День першокурсника»;

свята до Дня міста з конкурсами та фотовиставками;

до Дня козацтва;

«Битва титанів» (між студентами та викладачами);

літературно – музичні композиції до Дня працівників освіти
та Всесвітнього дня учителів;

до Дня автомобіліста, юриста тощо;

до Дня студента;

акція «СНІДУ – ні!»;

урочистості до Дня соборності України;

спортивно – розважальні свята, присвячені Дню захисника
Вітчизни:

«Веселі старти»;

«Ми – спортивні дівчата»;

«Козацькі ігрища».

до Дня українського козацтва;

до Дня Святого Валентина;

до Міжнародного жіночого дня;


Шевченківські читання;

до Дня Чорнобильської трагедії.
Велика увага приділяється минулому нашої країни, її історичній
спадщині. Тому на протязі року проводяться заходи:

до дня визволення Кременчука;

до дня Перемоги;

Пам’яті Небесної Сотні;

заходи вшанування бійців АТО.
Члени студентської ради щорічно приймають участь в міських
благодійних акціях:

«Святий Миколай – дітям», допомагаючи діткам з
соціальних закладів;

«Серце до серця» відкрило в кожному студенті щирість та
бажання бути небайдужим до проблем маленьких кременчужан;

«Зелена толока 2016» продемонструвала вміння студентів
та викладачів працювати на користь міста та його громадян.
Два рази на рік студентська рада рекомендує кращих студентів для
призначення іменних стипендій:

Всеукраїнського благодійного фонду «Джерело Дніпра»;

міської ради за визначні успіхи у навчанні;

міської ради за активну участь у громадському житті
Коледжу та міста.
А також рекомендує кращих студентів для переводу з комерційної
форми навчання на бюджетну (при наявності місць).
Студентська рада гуртожитку проводить заходи відповідно до плану,
прийнятому на загальних зборах гуртожитку.

