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1. Загальні положення
Положення про проведення урочистої церемонії «Гордість коледжу»
(далі – церемонія) розроблено відповідно до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Полтавської області на 2016-2020 роки, річного плану роботи
Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка (далі –
коледж).
Організатором церемонії є коледж. Захід проводиться із залученням
представників місцевих і обласних органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування.
Положення встановлює загальні засади, принципи організації та
проведення церемонії, визначає основні поняття, що використовуються при
проведенні церемонії. У межах цього Положення складаються та діють
спеціальні правила забезпечення організації та проведення церемонії,
обов’язкові для всіх осіб, що прямо або опосередковано погодилися брати в
ній участь як організатори, учасники, спонсори, меценати.
Церемонія є публічною, відкритою та суспільно корисною.
Будь-яка особа має право на ознайомлення із умовами та правилами
проведення церемонії.
2. Мета заходу
1. Підтримка молодих людей, які гідно проявили себе в
інтелектуальній, спортивній та творчій діяльності.
2. Стимулювання активності талановитої учнівської та студентської
молоді, педагогічних працівників коледжу.
3. Поширення педагогічного досвіду роботи з обдарованою молоддю
викладачів коледжу для підвищення ефективності навчально-виховного
процесу.
4. Створення в коледжі системи широкого залучення студентів, учнів,
педагогічних працівників до участі в інтелектуальних, творчих, спортивних
конкурсах, наукових програмах, проектній, дослідницькій та інших формах
науково-дослідної діяльності.
3. Учасники церемонії
Учні, студенти, батьки, педагогічний колектив коледжу.
Запрошені представники місцевих і обласних органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування.
Випускники коледжу.
Меценати.
Засоби масової інформації.
4. Номінації та критерії
У церемонії беруть участь учні та студенти, які посіли I-III місця в
обласних, регіональних, усеукраїнських, міжнародних олімпіадах, конкурсах,
фестивалях, змаганнях інтелектуального, творчого, спортивного напрямів, та
педагогічні працівники (викладачі, керівники гуртків, тренери), які
підготували номінантів або самі стали номінантами.

Кількість та назви номінацій можуть змінюватися оргкомітетом за
згодою. Усі можливі зміни з цього приводу затверджуються щорічно
оргкомітетом та оформлюються протоколом.
Номінації:
«Крок до успіху» (учні, студенти, команди та викладачі, які їх
підготували):

призери ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін;

призери ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук;

призери конкурсів інтелектуальної спрямованості обласного рівня;

переможці та призери Регіональних олімпіад серед студентів вищих
педагогічних навчальних закладів початкового рівня вищої освіти
Південного регіону України та ІІ етапу Всеукраїнських студентських
олімпіад.
«Спортивний олімп» (учні, студенти, команди та викладачі
(тренери), які їх підготували):

переможці та призери спортивних змагань, турнірів, чемпіонатів
обласного, усеукраїнського, міжнародного рівнів;

студенти та учні, які виконали нормативи кандидата в майстри спорту,
майстра спорту.
«Зорецвіт талантів» (учні, студенти, творчі колективи та
викладачі (керівники гуртків), які їх підготували):

переможці та призери обласних, усеукраїнських, міжнародних
конкурсів та фестивалів літературної, пісенної та музичної творчості,
хореографії, образотворчого та прикладного мистецтва тощо, що організовані
за підтримки Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної
адміністрації, Управління у справах сім’ї, дітей та молоді Полтавської
обласної ради, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури
України.
«З турботою в серці» (учні, студенти – 2-3 номінанти за
поданням органів студентського самоврядування та адміністрації коледжу):

лідери студентського та учнівського самоврядування – активні
учасники конференцій, семінарів, тренінгів, які зробили вагомий внесок в
організацію та проведення проектів самоврядування в коледжі та ліцеї;

активні учасники міських, обласних, усеукраїнських благодійних акцій
та їх організатори в коледжі та ліцеї;

активні учасники та організатори соціально спрямованих проектів;

студенти та учні-волонтери за ініціативу та особистий внесок в
організацію та проведення благодійних заходів у коледжі та ліцеї.
«Золотий олімп» (учні, студенти, команди та викладачі, які їх
підготували):

переможці ІІІ (обласного), переможці та призери ІV (усеукраїнського)
етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

переможці ІІ (обласного), переможці та призери ІІІ (усеукраїнського)
етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
Малої академії наук;

переможці обласного, призери та переможці всеукраїнського етапів
конкурсів інтелектуальної спрямованості;

переможці та призери Всеукраїнських студентських олімпіад.
«Флагман освіти» (викладачі (за кількома критеріями)):

лауреати та переможці обласного та всеукраїнського етапів конкурсу
«Учитель року»;

кандидати наук, які захистили кандидатські дисертації та отримали
звання доцента в рік проведення урочистої церемонії;

керівники авторських творчих майстерень, творчих груп обласного та
всеукраїнського рівнів;

члени журі ІV (усеукраїнського) етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін, ІІІ (усеукраїнського) етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, інших
усеукраїнських етапів конкурсів, що проводяться за наказами Міністерства
освіти і науки України, ІІІ (усеукраїнського) етапу конкурсу «Учитель року»;

викладачі, відзначені державними нагородами в рік проведення
урочистої церемонії;

переможці конкурсу творчих робіт коледжу;

автори навчальних програм, підручників, посібників, комп’ютерних
програм тощо з грифом Міністерства освіти і науки України.
«Студент року», «Ліцеїст року» (за поданням членів
оргкомітету, адміністрації коледжу, викладачів, тренерів, керівників гуртків
тощо):

найталановитіші та найобдарованіші студенти коледжу, учні ліцею
«Політ», що мають унікальні, особливі розумові або фізичні здібності,
незвичайні вміння, надзвичайну схильність до науки, спорту чи музики тощо.


5. Оргкомітет та керівництво
Весь комплекс заходів, пов’язаних із організаційним та матеріальнотехнічним забезпеченням проведення церемонії, здійснює оргкомітет. Усі
члени оргкомітету діють на громадських засадах.
Основними принципами діяльності оргкомітету є:

законність;

колегіальність;

повнота розгляду пропозицій;

дотримання умов, правил та процедур проведення церемонії згідно з
Положенням;

обґрунтованість прийняття рішень;

рівноправність усіх учасників церемонії перед оргкомітетом;

незалежність членів оргкомітету;

професійність членів оргкомітету.

Усі витрати, пов’язані з діяльністю оргкомітету, забезпечуються
організатором та самим оргкомітетом. Оргкомітет створюється в кількості
від шести до дванадцяти осіб. Персональний склад оргкомітету до початку
роботи затверджується наказом організатора. Оргкомітет церемонії у своїй
діяльності керується чинним законодавством та цим Положенням. Керує
діяльністю оргкомітету та організовує його роботу Голова оргкомітету, який
обирається з членів оргкомітету.
Голова оргкомітету в межах своєї компетенції:

скликає засідання оргкомітету та головує на них;

дає розпорядження та доручення, обов’язкові для членів оргкомітету;

представляє оргкомітет в установах та організаціях.
Голова оргкомітету зобов’язаний сповістити всіх членів оргкомітету
про заплановане засідання за два дні до дати їх проведення. Оповіщення
проводиться електронною поштою. Засідання оргкомітету є правомочним за
умови участі в ньому не менш 2/3 усіх членів.
Рішення оргкомітету приймаються простою більшістю голосів від
присутніх членів оргкомітету. У разі рівності голосів Голова Оргкомітету має
право вирішального голосу. Усі рішення оргкомітету приймаються шляхом
поіменного усного голосування (тільки «за» або «проти»).
Діяльність оргкомітету припиняється рішенням організатора після
затвердження результатів церемонії та подання звіту організатора.
Оргкомітет готує та розповсюджує в засобах масової інформації
матеріал щодо проведення урочистої церемонії нагородження.
6. Терміни й місце проведення
Церемонія відбувається щорічно. Дата та місце проведення церемонії
щорічно визначається оргкомітетом та повідомляється номінантам.
7. Нагородження
Учасники церемонії залежно від номінацій нагороджуються грамотами,
дипломами, преміями, цінними подарунками, пам’ятними сертифікатами та
відзнаками. Визначення розмірів премії здійснюється відповідно до
Положення про преміювання працівників Кременчуцького педагогічного
училища ім. А.С.Макаренка, затвердженого загальними зборами трудового
колективу Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С.Макаренка.
За перемогу в церемонії вручаються такі призи та подарунки:
«Крок до успіху»:

учні, студенти, команди: пам’ятний сертифікат, диплом, грамота,
премії Полтавської обласної ради або коледжу;

викладачі, які підготували номінантів: пам’ятний сертифікат, грамота,
премії Полтавської обласної ради або коледжу.
«Спортивний олімп»:

учні, студенти, команди: пам’ятна відзнака, сертифікат переможця та
цінний подарунок від коледжу;

викладачі (тренери), які підготували номінантів: сертифікат
переможця та цінний подарунок від коледжу.
«Зорецвіт талантів»:

учні, студенти, творчі колективи: пам’ятна відзнака, сертифікат
переможця та цінний подарунок від коледжу;

викладачі (керівники), які підготували номінантів: сертифікат
переможця та цінний подарунок від коледжу.
- «З турботою в серці» (учні, студенти): пам’ятний сертифікат, грамота,
премії Полтавської обласної ради або коледжу.
«Золотий олімп»:

учні, студенти, команди: пам’ятна відзнака, сертифікат переможця та
цінний подарунок від коледжу;

викладачі, які підготували номінантів: сертифікат переможця, грамота
та цінний подарунок від коледжу.
«Флагман освіти» (викладачі): пам’ятна відзнака, сертифікат
переможця, грамота та цінний подарунок від коледжу.
«Студент року», «Ліцеїст року» (учні, студенти): пам’ятна відзнака,
сертифікат переможця та цінний подарунок від коледжу.


