ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОНКУРС НА КРАЩУ СТУДЕНТСЬКУ ГРУПУ
Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В.Литвиненка

1. Загальні положення
1.1. У конкурсі на кращу студентську групу коледжу приймають участь всі студентські
групи.
1.2. Конкурс на кращу студентську групу проводиться з метою:







підвищення якості успішності навчання;
поширення суспільної та громадської діяльності студентства;
виявлення та підтримки обдарованої і талановитої молоді;
подальшого розвитку потенціалу та творчих здібностей студентської молоді;
залучення студентів до художньо-естетичної діяльності;
розвитку духу корпоративізму у студентському середовищу тощо.
1.3. Організаторами конкурсу студентських груп є адміністрація коледжу та рада
студентського самоврядування.
2. Умови, порядок і строки проведення конкурсу
2.1. Конкурс оголошується на початку навчального року і триває до закінчення другого
навчального семестру. Підсумки конкурсу підводяться у червні поточного року за
результатами попереднього навчального року.
2.2. Проведення конкурсу здійснюється конкурсною комісією, персональний склад якої
затверджується директором коледжу. До складу комісії входять:
· заступник директора з виховної роботи;
· завідуючі відділеннями;
· голова студентської ради коледжу. ;
· голова студентської ради гуртожитку.
2.3. Обов’язки конкурсної комісії:
· збір та обробка даних про всебічні досягнення студентських груп;
· оформлення поточної документації у вигляді протоколів засідань конкурсної комісією;
· підведення підсумків конкурсу у вигляді наказу про нагородження переможців конкурсу;
2.4. Переможці конкурсу визначаються по бальній системі за наступними критеріями:
· участь студентів групи у конференціях, семінарах, та
олімпіадах Показники успішності студентів групи:

виступ кожного студента – 10
бал.

Абсолютна успішність
Якісна успішність

· публікації студентів групи у ЗМІ · наявність у групі студентів, які отримували відзнаки,
премії, подяки, грамоти та інші види заохочення від
установ та організацій, органів державної влади -

Відсотки прирівнюються до
балів
1 публікація – 7 бал.

1 відзнака – 12 бал.

· участь студентів групи у громадському житті коледжу і
заходах відділення та коледжу -

1 захід – 3 бал.

· вагомий внесок до благоустрою території коледжу -

час роботи 1 студента – 1 бал.

· участь студентів групи у художній самодіяльності -

1 учасник колективу – 1 бал.

· завоювання призових місць у міжколеданських заходах
І місце – 10 бал., ІІ місце – 7
бал., ІІІ місце – 5 бал.
· наявність у групі студентів-дипломантів та лауреатів
Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів і конкурсів
1 призер – 10 бал.
· участь студентів групи у різноманітних спортивних
заходах · завоювання студентами групи призових місць у
спортивних змаганнях · організація сумісних заходів по відвідуванню музеїв,
театрів, філармонії та проведення туристичних походів,
екологічних акцій тощо -

1 учасник колективу – 1 бал.
І місце – 10 бал., ІІ місце – 7
бал., ІІІ місце – 5 бал.
1 відвідування – 3 бал.

2.7. Протокол конкурсної комісії має бути поданий до 10 червня поточного року у
дирекцію коледжу

3. Оцінка конкурсу
3.1. Оцінка кращих студентських груп на рівні відділення коледжу. За підсумками
конкурсу визначається дві групи-переможниці, по одній з кожного відділення.

3.2. Рішення комісії про визначення груп, які перемогли у конкурсі оформляється
протоколом та наказом по коледжу.
3.3.Інформація про підсумки проведення конкурсу висвітлюється на сайті коледжу та у
місцевій пресі.

