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З 31.10.2014 по 19.12.2014 - за ініціативою адміністрації та представників
учнівського самоврядування, учні та працівники долучилися до благодійної
акції «Назустріч мрії», організованої благодійним фондом «Сильні духом».
Зібрані кошти було відправлено до благодійного фонду. Отримано подяку.

До 01.12.2014 за участю культурно-масової комісії підготовлені стіннівки
до Дня боротьби із ВІЛ/СНІДом.

Протягом місяця комісія дисципліни та порядку проводить щоденний
контроль за відвідуванням учнями занять.
01.12.2014 - в актовій залі училища, за участю культурно-масової комісії,
відбувся Захід, присвячений Дню боротьби із ВІЛ/СНІД, формуванню ЗСЖ та
необхідністю зробити правильний вибір у житті на шляху до здорового та
щасливого життя.
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всеукраїнського проекту «Подаруй дитині Різдво», який було організовано
благодійним фондом "Нова надія".
03.12.2014 – у стінах училища був проведений захід до Міжнародного дня
інвалідів. Представниками учнівського самоврядування було підкреслено, що
потрібно ніколи не забувати, що поруч з нами живуть люди, яким потрібне
піклування та увага не тільки 3 грудня, а протягом цілого року.
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самоврядування відбулося Свято мужності й геройства. Представники активу
учнівського самоврядування поздоровили всіх присутніх чоловіків зі святом та
подарували їм концерт. З особливою пошаною та гордістю згадали про майстрів
в/н та наших випускників, які приймають участь у бойових діях за суверенітет
та незалежність України.

12.12.2014 - санітарна комісія здійснила рейд-перевірку стану учбових
кабінетів та майстерень училища.
19.12.2014 – за ініціативи вихователів гуртожитку в стінах училища
пройшла «Новорічна казка». До Дня Святого Миколая та Нового року був
проведений святковий концерт, де поділилися новорічним настроєм, як наші
учні з гуртожитку, так і учні ДНЗ «ЗВПМУ».
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учнівського самоврядування, училище прийняло участь у благодійній акції
«Зігріємо захисників України!» на підтримку воїнів 37-го батальйону
територіальної оборони та зібрали 108 кг. макулатури з метою накопичення
грошей на придбання теплої зимової форми воїнам 37-го батальйону.
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