Звіт голови студентської ради за 2018-2019 навчальний рік
Черненко Максима Леонідовича
До уваги членів студентської ради !!!
Серед пріоритетних напрямів роботи студентської ради такі:
– благодійна діяльність;
– культурно-масові заходи, що спрямовані на підвищення престижу
ЧКТ серед студентів;
– участь у наукових конференціях, зустрічах, конкурсах, олімпіадах
з навчальних дисциплін
Організаційна діяльність.
За 2018-2019 н.р., активом студентської ради було проведено
10 заходів.
За минулі два півріччя було проведено 17 засідань членів
студентської ради.
Благодійна діяльність.
Зібрано коштів на благодійництво в сумі – 2500 грн., які було
витрачено на допомогу бійцям АТО – 1500 грн., 500 грн. –
подарунки дітям сиротам в Дитячому будинку малюка та 500 – на
проведення різноманітних заходів.
Культурно-масові заходи.
З часу початку праці на цій посаді ми продовжуємо традицію
проведення щорічного свята до Дня учителя, який був виконаний в
стилі ковбойської тематики, та спільно з профком була проведена
лотерея для викладачів. В 2019 році – до Дня Учителя
пропонувалися солодощі з побажаннями та листівки.
Також спільно з вихователем гуртожитку,
Василівною, проводилися Новорічні свята.

Тетяною

Активною формою роботи зі студентами є дискотеки.
Загалом було проведено – 6 таких заходів: дискотека до Дня
студента, Хеловвін та інші.
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Саме ці кошти, зароблені на дискотеках, були використані на
благодійні цілі, що дало змогу
завітати до дитбудинку з
подарунками для дітей та відзначити спільно дитяче свято.
Також
традиційно був проведений щорічний день
самоврядування. В цей день члени студради мають змогу побути на
місці адміністрації та викладачів активно замінюючи їх на весь
день.
Нові форми роботи
Колективом студентської ради вперше був проведений
благодійний показ фільму і збір коштів.
Також для спрощення системи з замінами зараз доробляється
система обновлення замін в соціальній мережі Instagram.
Нові цілі
У цілому студентська рада активно працювала протягом року,
разом із тим, є ще багато резервів. Не знайдено дієвих форм роботи
щодо покращення навчальної дисципліни, впливу на студентівпорушників правил внутрішнього розпорядку, культури поведінки.
Заключне слово
Взагалі на мою думку, цей рік, поки я перебував на цій посаді
був досить продуктивним.
Подяка
Особливу подяку хочу виразити нашому координатору, завучу
з виховної роботи, Гущиній Аллі Василівні, яка допомагала нам у
багатьох наших задумках і навіть часто направляла нас на цікаві і
креативні ідеї.
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