НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТІВ
ПАРЛАМЕНТУ РЕСПУБЛІКИ ВПУ №25
1. Навчальний комітет
Проводить роботу, спрямовану на формування в учнів свідомого ставлення
до навчання; контролює якість знань та дисципліни учнів на теоретичних
заняттях і на практиці; аналізує причини відсутності учнів на заняттях. Разом з
активом групи вживає заходів щодо покращення відвідування занять учнями.
Організовує роботу з підбиття підсумків роботи та діяльності навчальних груп.
Доводить до відома учнів училища підсумки теоретичного та виробничого
навчання на лінійках самоврядувань.
2. Комітет захисту честі та гідності учнів
Комітет розглядає справи про поведінку учнів, заяви, подання від груп,
потерпілих та їх друзів. Виносить рішення відповідно до протиправних дій
учнів згідно з Законом Республіки про захист честі і гідності у ВПУ №25.
3. Героїко-патріотичний комітет
Проводить пошукову роботу історії Подільського краю. Сприяє
формуванню свідомості учнів, вихованню патріотизму, прищепленню ідей та
принципів народної моралі. Організовує волонтерську роботу, проводить
зустрічі з учасниками відомих подій в історії держави. Аналізує участь кожної
групи в патріотичному вихованні.
Доводить до відома учнів терміни і стан підготовки та проведення
загальноучилищних заходів та заходів у навчальних групах.
4. Комітет культурно-масової та спортивної роботи
Бере участь в організації культурно-масових заходів на рівні навчальної
групи, училища. Відповідає за організацію конкурсів художньої самодіяльності.
Сприяє культурній освіченості учнів. Інформує учнів про підготовку та
проведення заходів у групах та в училищі.
Організовує поздоровлення учнів з днем народження та відзначення учнів за
ті чи інші досягнення. Сприяє розвитку фізичних та духовних сил учнів,
можливостей їхнього організму. Бере участь в організації спортивно-масових
заходів в училищі та інших спортивних змагань. Аналізує якість знань з
фізичної підготовки учнів.
5. Комітет захисту здоров’я учнів та довкілля
Сприяє покращенню здоров’я учнів (особливо сиріт, учнів з
малозабезпечених сімей), стану охорони праці в училищі, організації роботи
медпункту училища. Сприяє екологічній освіченості учнів. Організовує роботу
навчальних груп щодо захисту довкілля у місті, училищі. Аналізує
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безпосередньо участь учнів у цій роботі. Інформує колектив училища про
причину відсутності учнів через хворобу та про стан харчування учнів.
6. Побутово-господарський комітет
Сприяє створенню відповідних санітарно-гігієнічних умов для занять з
теоретичного та виробничого навчання, проживання в гуртожитку. Разом з
колективами навчальних груп проводить роботу із утримання в належному
стані кабінетів, майстерень та лабораторій, закріплених за групами,
контролює чергування по училищу.
Контролює бережливе ставлення учнів до училищного майна, економії
електроенергії, чергування учнів. Веде документацію контролю
санітарного стану та аналізує його, доводить до відома учнів підсумки
щодо прибирання учнями закріпленої за ними території.
7. Прес-центр
Відповідає за діяльність часопису “25 ПЛЮС”, училищної радіостудії,
інформує учнів, батьків, педагогів про всі події, які відбуваються в
училищі, групах. Розвиває в учнів уміння збирати інформацію, залучає їх
до обговорення тем рубрик і матеріалів училищної газети та радіо.

