Положення
про проведення конкурсу на звання "зразкова група",
"громадсько-активна група", "найкраща чергова група"
 Виходячи із статті Статуту училищного самоврядування, з метою
активізації роботи групових колективів у діяльності училища;
 підвищення авторитету і престижу училищного парламенту;
 вироблення активної громадської позиції щодо діяльності груп;
 самокритичної оцінки до неї,
училищний парламент прийняв рішення про щорічний конкурс на
визначення переможців у трьох напрямах:
"Зразкова група",
"Громадсько - активна група",
"Найкраща чергова група"
по десятибальній системі.
1. У конкурсі за звання "зразкова група" і "громадсько-активна група" ,
"найкраща чергова група" приймають участь всі групи.
2. Конкурс проводиться як підсумок діяльності груп за трьома
напрямами.
3. На засіданні парламенту його члени виставляють кожній групі бали у
трьох номінаціях: "Дисципліна і порядок", "Громадська активність",
"Чергова група".
4. Переможця у кожній з трьох номінацій визначають за кожний семестр
окремо за середнім балом.
5. Переможцем за рік у кожній номінації визначаються сумою місць
перший і другий семестр.
6. При однаковій сумі вище місце має група, у якій сума середніх балів
за 2 семестри вища.
7. У загальному заліку переможцем стає та група, у якої найменша сума
підсумкових місць у трьох номінаціях.

8. Для підбиття результатів парламент обирає лічильну комісію, в яку
входять голова парламенту і заступник, а також по одному члену від
комісій (може бути і голова комісії). Загальна кількість 7 чоловік.
Критерії визначення переможця у номінації "Зразкова група":
 найменша кількість порушень статутних вимог;
 група вирішує проблеми без участі класного керівника та майстра;
 найвища культура мови і поведінки в училищі та за його межами.
Училищний парламент заслуховує інформацію чергових груп і комісій
дисципліни і порядку, яку вони готували на протязі семестру.
Критерії визначення переможця у номінації "Громадська активність":
 участь учнів у загальних, міських, районних, обласних заходах, їх свідома
активність;
 участь у гуртках, студіях, секціях різного спрямування;
 організація і проведення самими учнями нестандартних форм виховної
роботи;
 участь і активність у акціях різного спрямування (експедиції, конкурси,
походи, набір макулатури і металолому);
 участь учнів у спортивних змаганнях.
Інформацію про дані види діяльності подають на засідання парламенту
старости, культурно-масова, спортивна комісії, старости гуртків.
Критерії оцінювання у номінації "Найкраща чергова група":
 об'єктивність чергування ( фіксування порушень);
 якість чергування (культура чергових, вміння вирішувати проблеми, які
виникають, вплив на інших, догляд за квітами.);

 подача звіту на лінійці голові училищного парламенту і голові
інформаційного агентства, його повнота, випуск інформаційного вісника,
своєчасність виставлення оцінок.
1. Інформацію готують старости, комісія дисципліни і порядку, санітарна
комісія. Заслуховується голова училищного агентства, заступник
голови парламенту з інформацією про діяльність груп.
2. Інформацію про результати висвітлює училищна преса не пізніше
тижня після проведення рейтингу.
3. Контроль за цим здійснює голова ГП.
4. У відповідності до статті статуту училищного самоврядування на святі
останнього дзвоника переможцям вручають грамоти, у загальному
підсумку переможцю вручається перехідний кубок, в окремих
випадках з погодження дирекції - грошова премія.
5. У дане погодження можна вносити зміни і доповнення, якщо за них на
засіданні училищного парламенту проголосують не менше 2/3 всіх
його членів.

