
Вас вітає Рада
учнівського 

самоврядування 
ДНЗ “Мелітопольський 
багатопрофільний центр 

професійно-технічної 
освіти”!!!






ДНЗ “Меліт опольський будівельний 
цент р ПТО”



ДНЗ “Меліт опольський професійний 
ліцей залізничного т ранспорту”



“Меліт опольський
багат опрофільний

цент р ПТО”

Державний 
навчальний 

заклад





Будівельний напрямок



Залізничний 
напрямок



Відвідування 
дит ячого
прит улку!

Веселе т а емоційне 
проведення часу!!!



Привіт ання вет еранів з Днем визволення 
міст а Меліт ополя



Ми – за чисте довкілля!



Збори Ради учнівського самоврядування 



Баранова Анаст асія
Президент Ради учнівського 

самоврядування ДНЗ 
“Мелітопольський

багатопрофільний центр ПТО”



Овдієнко Арт ур
Переможець Обласної Олімпіади з англійської 

мови, відмінник навчання, цілеспрямований, 
відповідальний



Пройчев Ст аніслав
Фото та відеоредактор. 

Креативний, веселий, молодий та 
талановитий



Гулаков Олександр
Віце-президент залізничного корпусу. 

Доброзичливий та товариський, 
лідер, ініціатор багатьох святкових заходів



Конкурсно- розважальна програма,  
присвячена

до Дня Свят ого Валент ина



Відкрит ий захід
“Афганіст ан – т и 
серця мого біль”



Свят кування Масляної.
Свят кова презент ація

млинців



Свят ковий концерт,  
присвячений

8 березня



Відкрит ий захід до 
Дня пам'ят і загиблих 

у Чорнобильській         
кат аст рофі



Відкрит ий захід до 
Дня Перемоги



1  вересня – новий крок у майбут нє



Відкрит т я Спарт акіади цент ру



Свят ковий концерт до Дня Вчит еля



Участ ь у благодійному марафоні 



EXPO- прост ір “Меліт ополь навчальний,  промисловий,  
діловий”



Зональні змагання з фут болу



Козацькі розваги



1 1 5- т а річниця заснування ДНЗ “Меліт опольський
професійний ліцей залізничного т ранспорт у”

















Далі буде…
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