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До 06.03.2015 – за участю культурно-масової комісії підготовлені
стіннівки до Міжнародного Жіночого Дня.
Протягом місяця комісія дисципліни та порядку здійснювала щоденний
контроль за відвідуванням учнями занять.
06.03.2015 – в актовій залі відбулося «Свято Жіночності», в якому
приймали участь представники учнівського самоврядування. Усі присутні
зібралися на святковий концерт для того, щоб привітати ніжних жінок із
чарівною весною, відзначити Міжнародний Жіночий День «8 Березня».
Протягом місяця комісія дисципліни та порядку здійснювала контроль
за дотриманням Статутних вимог для учнів в училищі.

10.03.2015 – 16.03.2015 – в училищі проходив Шевченківський
тиждень. Тиждень української літератури, присвячений творчості Т.Г.
Шевченка. За участю представників навчальної комісії та учнівського
самоврядування проведені інформаційні хвилинки на тему: «Шляхами
Великого Кобзаря», де учні згадали про творчий шлях Тараса Шевченка, як
великого українського поета, художника, перекладача. Відбулися конкурси
кращих знавців шевченківського слова та «Брейнг-ринг». Також було
організовано виставку творчих робіт на тему: «Об’єднаймося ж, брати мої».
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нагородження активних учасників заходу. Переможці були відзначені
грамотами та солодкими призами.

16.03.2015 - Проведено відкриту виховну годину "Державні символи
України. Шість символів державного значення м. Запоріжжя" з метою
удосконалення знання учнів про історію державних символів України та
рідного міста, сприянню інтересу до вивчення минулого нашого народу,
вихованню патріотичних почуттів і національної гідності.

16.03.2015 - 20.03.2015 – представники культурно-масової комісії
надали допомогу у підготовці та прийняли активну участь у Тижні
інформатики, який розпочався конкурсом стіннівок та буклетів на
інформаційну тематику, конкурс на найкращий кросворд з інформатики на
тему: «Алгоритми», а також олімпіаду з інформатики серед учнів I та II та ІІІ
курсів. Учні приймали активну участь. На закритті тижня з інформатики всі
учні, які прийняли участь у тижні інформатики, отримали відповідні оцінки,
грамоти.

19.03.2015 -20.03.2015 - Відбулись обласні змагання серед учнівської
молоді ПТНЗ з шахів, де взяла участь збірна команда училища, яка

в

результаті напруженої боротьби посіла почесне І місце.

Протягом місяця санітарна комісія здійснила перевірку санітарногігієнічного стану кімнат у гуртожитку.
20.03.2015 - представники культурно-масової комісії надали допомогу
у підготовці та проведенні заходу «Міс ВПУ – 2015», присвяченому дівочій
красі та молодості. Конкурс проходив серед дівчат училища. Усі отримали
призи та заслужені титули.
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