План роботи студентської ради
Білоцерківського фахового коледжу сервісу
та дизайну на 2021-2022 н. р.
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Концертно-розважальні та конкурсні

ОКМР

Заступник

програми:

Вихователі,

директора

Урочиста зустріч першокурсників на

Вересень

спортмайданчику «Я студент»

майстри в/н

до Дня працівника освіти
(дистанційно: он-лайн відео

студрада
Жовтень

привітання та педагогічний квест
«Дякую педагогу за науку»)
«Ми заявляємо про себе»
(дистанційно: он-лайн конурс

Жовтень

«Ми таланти твої, Україно»)
«Ми браві хлопці-українці » До дня
Козацтва (дистанційно: онлайн

Жовтень

конкурсно-розважальна програма
для юнаків та дівчат)
«Я студент БКСД» До Дня Студента:

Листопад

конкурсна програма , студентська
вечірка «Student party», танцювальний
флешмоб (дистанційно: он-лайн
марафон, фото флеш-моб)
Урочисті батьківські збори
(дистанційно: он-лайн нагородження
батьків кращих студентів)

Січень

Випускні свята (дистанційно:
відеочелендж)
«Під знаком купідона» до Дня

кл.керівники

Січень,Червень

з ВР

закоханих (дистанційно: Квест в

Лютий

просторах інтернету)
Proffestok До дня відкритих дверей)

Лютий

(дистанційно: сучасне
профорієнтаційне відео, відео-майстер
класи)
до Жіночого свята (дистанційно:

Березень

відеопривітання)
до Дня Гумору (дистанційно: онлайн

Квітень

перегляд гумористичних телепередач)
«Student Music Fest»
«Ми пам’ятаємо..» до Дня Перемоги

Травень

(дистанційно: історичний колаж)
«Дякую мамо за життя» До Дня матері

Травень

(дистанційно: он-лайн марафон)
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Заходи щодо віддання пам’яті героям

Січень

Класні

Заступник

Крут: Відеолекторій «Пам’ятаємо…

керівники

директора

Крути » для активів груп

Студрада

з ВР

Виховні години в навчальних групах

Вихователі

на тему: «Людської пам’яті свічу
яскраву запалім »
Виховний захід в гуртожитку
«Перемога українського духу»
Трансляція відеофільму «Крути 1918»
з подальшим обговоренням
Акція «Одягни стрічку в знак пам’яті »
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Студентське самоврядування:
-

-

-

Оновлення стенду студентського
самоврядування
Звітно-виборча студентська
конференція.(он-лайн голосування
за голову Студентської ради)
Синтез думок : «Співпраця
студент-педагог в рамках
освітнього процесу» (онлайнконференція)
Засідання
Студентської
ради
коледжу;
ради
відділень:
інформаційно-комунікаційного,
швейного, перукарського, ради

Протягом року

Голова
студентської
ради
коледжу

ОКМР

гуртожитку №1 та №2;
- Співпраця з підрозділами коледжу,
органами обласного студентського
самоврядування,
з
міською
студентською організацією
Проведення студентських заходів

Голова студентської ради

В’ячеслав Бортяний

