
Програма  

діяльності комітетів  

Ради здобувачів освіти 

КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» 

 
1. Навчальний комітет 

Мета: виховувати почуття гордості за свою професію, розуміння того, 

що отримані навики в навчальному процесі дадуть змогу в майбутньому 

добре працевлаштуватися; відповідальне ставлення до навчання. 

-         Контроль за обліком відвідування навчальних занять та уроків 

виробничого навчання; 

-         облік успішності; 

-         консультативна допомога; 

-         допомога у проведенні предметних тижнів, олімпіад, тематичних декад, 

конкурсів; 

-         відзначення за високі досягнення у навчанні, переможців конкурсів та 

призерів; 

-         допомога у створенні банку обдарованих учнів; 

-         допомога учням, які не відвідують ліцей з поважних причин. 

 

                                         2. Комітет дисципліни і порядку  

Мета:  виховувати високультурну особистість, навчати ввічливо проводити 

себе в будь-якому колективі, шанувати старших, прищеплювати почуття 

відповідальності за ближнього, за майно. 

-         Контроль за відвідуванням  навчальних занять учнями, ведення обліку; 

-         контроль за поведінкою і відвідуванням учнями ліцею, які схильні до 

правопорушень; 

-         зовнішній вигляд учнів; 

-         контроль за чергуванням  чергової групи  по ліцею. 

 

                             3. Комітет культури та дозвілля 

Мета: привчити учнів до змістового проведення вільного часу, навчити 

самостійно організовувати різноманітні заходи, проводити свята, екскурсії, 

конкурси та розважальні програми. 

-         Організація змістовного, активного дозвілля в позаурочний час; 

-         організація та підготовка до проведення загальноліцейних  свят; 

-         культпоходи, екскурсії; 

-         залучення молоді до гурткової роботи. 

 

 

 

 

 



 

                                            4. Спортивний комітет 

Мета: залучити здобувачів освіти  до  участі в ліцейних та міських 

змаганнях, зацікавити роботою спортивних секцій, пропагувати здоровий 

спосіб життя.  

-         Організація  спортивних змагань, конкурсів, спортивних естафет, 

туристичних походів; 

-         залучення учнів до участі в спортивних гуртках та секціях; 

-         виступ агітбригад; 

-         здійснення нагляду за фізичним та психічним здоров'ям учнів. 

 

                            5. Медіа комітет  

Мета: ефективно висвітлювати  інформацію через власні та доступні засоби 

масової інформації, соціальні мережі. 

-        Випуск інформаційних повідомлень в соцмережах;  

-        висвітлення ліцейних подій у засобах масової  інформації; 

-        збір матеріалів до дошки оголошень; 

-        оформлення інформаційних стендів, оголошень; 

-        оформлення урочистих подій, заходів; 

-        підготовка фото-відео монтажів, фотовиставок робіт; 

-        створення відеороликів про життя та діяльність у ліцеї; 

-        проведення анкетування, соціологічних опитувань. 

                                      6. Комітет трудовиих справ 

Мета: залучення здобувачів освіти до участі в санітарних днях, благоустрої 

території закладу, приміщень. 

-        Організація прибирання закріпленої території за учнівськими групами; 

-        проведення акцій  по благоустрою; 

-        організація та проведення рейдів за санітарним станом навчальних 

приміщень; 

-        організація та контроль санітарного стану гуртожитку; 

-        проведення благодійних акцій для людей літнього віку; 

-        організація роботи волонтерського руху; 

-        облік та допомога здобувачам незахищених категорій. 

                                                  Рада старост 

-        Організація процесу укладання угод; 

-        здійснення безпосереднього зв’язку між учнівським та педагогічними 

колективами. 

 

 

 

 



 

 

 

  
 


