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1.09.2015 відбулася лінійка, присвячена Дню Знань. Це традиційне для
нашого училища свято до Дня Знань, урочисте відкриття нового навчального
року. Кращих учнів училища відзначили урочистими грамотами.

11.09.2015 – відбулися спортивно-масові заходи серед учнівської і студентської
молоді та урочистості, присвячені Дню фізичної культури та спорту в України.
Команда нашого училища взяла активну участь в проведенні цього заходу, план

якого складався з святкового флешмобу, відзначення кращих спортсменів та
викладачів

системи

освіти.

Керівника

фізичного

виховання

училища

«Моторобудівник» Олешко К.С. відзначили Подякою Міністерства освіти і
науки України Запорізького обласного відділення філії комітету з фізичного
виховання та спорту.

14.09.2015 санітарна комісія здійснила рейд-перевірку дотримання
учнями «Правил для учнів».
12.09.2015 та 19.09.2015 учні нашого училища відвідали два футбольні
матчі на стадіоні «Славутич – Арена»: «Металург» Запоріжжя
Дніпропетровськ та «Металург» Запоріжжя – «Металіст» Харків.

– «Дніпро»

17.09.2015 - в училищі відзначили День рятівника, в якому представники
учнівського самоврядування прийняли активну участь. В актовій залі відбувся
інтелектуальний поєдинок знавців безпеки життєдіяльності. Ведучі заходу
нагадали глядачам про важливість цієї професії та продемонстрували відео у
якому було відбито основні робочі моменти служби МНС. Журі нагородило
переможців почесними грамотами і наголосило на тому, що пам’ятати про
правила безпеки необхідно у будь-якій життєвій ситуації.

23.09.2015 - у рамках проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку та
Олімпійського тижня, з метою пропаганди здорового способу життя,
олімпійського руху серед учнівської молоді, активізації фізкультурнооздоровчої роботи проходять вересневі змагання «Спортивне свято», присвячені
відкриттю Спартакіади училища. У змаганнях взяли участь 7 команд учнів І
курсу та груп ТУ першого року навчання. Під час урочистого закриття змагань
переможці та призери були нагороджені дипломами та кубками.

25.09.2015 - команда училища взяла участь в обласному конкурсі студентської
та трудової молоді «Призовник-2015», де гідно представила свій навчальний
заклад, посівши VI місце в загальному заліку і І місце в категорії «Студентська
молодь ПТНЗ». А учениця групи 6/12 Матвієць Вікторія нагороджена медаллю
та почесною грамотою Управління молоді, фізичної культури та спорту
Запорізької обласної державної адміністрації «За І місце в особистому заліку зі
стрільби з АК-74».
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