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L ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Дошка Пошани - спещальний стенд, на який, з метою морального заохочення
та шдтримки талановито! та обдаровано! молодо заносяться краиц студенти
шституту, яю показали висою результата у навчанш, художнш самод1яльност1,
cnopTi, профор йентацШшй робот1, громадському житп навчального закладу.
1.2. Дошка Пошани оновлюеться дв[ч1 на р к за результатами зимово! та лггньо!
сесш (не шзшше 20 ачня та не шзшше 20 вересня вщповщно).
1.3. Своечасне оновлення Дошки Пошани входить до компетенцй виховного
вщщлу та оргашв студентського самоврядування.

И. ПРОЦЕДУРА ЗАНЕСЕНИЯ НА ДОШКУ ПОШАНИ ТА ЗНЯТТЯ 3 НЕЕ

2.1. Напршанщ кожно! cecii до виховного вщщлу на розгляд подаються
кандидатури студеьшв для занесения на Дошку Пошани.
2.2. Виносити кандидатури для занесения на Дошку Пошани мають право:
- голова оргашв студентського самоврядування (за р1шенням члешв ОСС);
- адмшютрацш шституту;
- кер1вники спортивних гуртюв та секцш;
- художш кер1вники;
- кер1вники предметних гуртюв.
2.3. На однш з адмшютративних нарад при директору заступник директора з
виховно1 роботи виносить на розгляд Bci подаш кандидатури, яю обговорюються
та приймаеться вщповщне рйиення.

2.4. Пюля прийняття рйиення виховний вщдш шституту разом 3 i студентським
самоврядуванням в п’ятиденний термш виршують eci оргашзащйш питания, щодо
оргашзованого фотографування претенденпв, проводять фотографування та
розмщують фотографп вццбраних студенпв на Дошщ Пошани.

2.5. Претенденти можуть бути занесен! на Дошку Пошани в термшовому порядку
серед навчального року, якщо цьому послугували ix певш заслуги. У такому pa3 i
до виховного вщдшу подаються вщповщн1 подання в1д oci6 вказаних у пункт! 2.2.
цього Положения, п!сля чого виконуються процедури вказаш у пунктах 2.3. i 2.4.
цього Положения.
2.6.1нформащя про студент!в з Дошки Пошани зншаеться у наступних випадках:
- в результат! чергового оновлення Дошки Пошани;
- в результат! грубого порушення дисциплши, Правил внутр!шнього розпорядку
шституту.
2.7. Зняття шформащ! про студен™ з Дошки Пошани здшснюеться виключно
теля р!шення адм!н!стративно! ради при директору.
2.8. Шцйовати зняття шформацй про студент!в з Дошки Пошани мають право eci
особи визначеш пунктом 2.2. даного Положения.

Заступник директора
з виховно!роботи
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