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1. Загальні положення
Положення визначає порядок організації та проведення конкурсного відбору
серед студентів КЗВО «ПМК»ДОР» «Сестринської справи» та «Лікувальної справи»
на отримання іменних стипендій. Метою конкурсу є виявлення, відбір та підтримка
студентів КЗВО «ПМК»ДОР», сприяння розвитку та реалізації їх здібностей,
стимулювання творчої молоді.
2. Основні завдання конкурсу
Виявлення та розвиток особливо талановитої та обдарованої молоді і надання їй
фінансової допомоги у вигляді іменної стипендії (стипендія Президента України,
стипендія Верховної Ради України, Стипендія облдержадміністрації, стипендія
обласної Ради, премія обласної Ради, премія міської Ради).
Стимулювання реалізації здібностей обдарованої молоді, розвитку її
інтелектуального і творчого потенціалу.
Формування активної й свідомої позиції молоді щодо різних аспектів духовного,
соціально-економічного, політичного та культурного життя в коледжі та суспільстві в
цілому.
3. Учасники конкурсу
У конкурсі можуть брати студенти коледжу «Сестринської справи» та
«Лікувальної справи» ІІ – ІІІ курсів лише один раз на рік.
4. Склад конкурсної комісії та форми її роботи
Склад комісії:
1. Демиденко В.І. – голова комісії
2. Семидоліна С.Г. – секретар комісії
Члени комісії:
1. Прищепа О.П. – заступник директора з навчальної роботи.
2. Кобзар Н.І. - зав відділеннями.
3. Ободовський С.В. – зав. практикою.
4. Поставной О.М. – керівник фізичного виховання.
Проводить організаційну роботу щодо підготовки і надання документів на
кандидатів від закладу.
Визначає і забезпечує порядок проведення конкурсу.
Визначає переможців.

5.

Критерії визначення переможців.

І. Відмінне навчання:
- студенти коледжу «Сестринської справи» та «Лікувальної справи» (ІІ, ІІІ
курсів) протягом 2-х семестрів у заліковій книжці повинні мати оцінки “5” , “4”.
ІІ. Внесок у розбудову міста:
- активна життєва позиція чи вагомий внесок в розвиток молодіжного руху,
творчі та спортивні досягнення міського, регіонального, обласного, всеукраїнського
та міжнародного рівнів.
Рішення про результати конкурсу приймаються на засіданні комісії відкритим
голосуванням більшістю голосів членів комісії.
Якщо необхідно, кандидатура (и) затверджуються на засіданні педагогічної ради.
При однаковій кількості голосів – голос голови комісії є вирішальним.
Усі засідання протоколюються. До протоколу додаються копії документів на
кандидатів. Записується рішення комісії.
Протокол підписує голова комісії та її члени, що брали участь у засіданні.
6.

Заключне положення

Дане положення вступає в дію з моменту затвердження його директором КЗВО
«ПМК»ДОР» і є чинним до моменту зміни його новим Положенням.
Зміни та доповнення до даного Положення вносяться наказом директора.
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