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№
НАЙМЕНУВАННЯ ЗАХОДІВ
З/П
1 Проведення виборів Голови Ради
Учнівського Самоврядування, його
Заступника, секретаря, членів комісій
Ради.
2

Проведення засідання Ради
Учнівського Самоврядування

ТЕРМІН
ВИКОНАННЯ

17.09

Вересень,
грудень, березень

ВІДПОВІДАЛЬНІ
Заст. директора з НВР,
координатор учнівського
самоврядування
Координатор, Голова Ради

3
4
5

6
7
8
9
10
11

12

13
14

Організація прибирання території
Кожний четвер
училища «День довкілля»
місяця
Організація прибирання навчальних
аудиторій, майстерень «Санітарний
Щомісяця
день»
Рейд-перевірка умов проживання учнів
1 раз на місяць
у гуртожитку «Жити в чистоті»
Рейд-перевірка відвідування учнями
1 раз на тиждень
занять «Урок»
Презентація діючих в училищі гуртків,
Вересень
секцій. Запис учнів
Участь у підготовці та проведенні Дня
06.09
фізичної культури та спорту
Акція «Подаруй книгу» до
30.09
Всеукраїнського дня бібліотек
Допомога в підготовці і проведенні
святкового концерту до Дня вчителя.
Випуск святкової газети. Проведення
05.10
акції «Привітай ветерана вчительської
праці».
Спортивне свято «14 жовтня – День
Українського козацтва». Допомога у
12.10
проведенні святкового концерту.
Проведення виставки стінгазет «Стоп
18.10
булінг» .
Допомога в підготовці і проведенні
осіннього балу-конкурсу «Міс Осінь»

Комісія з питань екології та
краєзнавства
Комісія дисципліни і порядку
Комісія дисципліни, порядку та
правової культури
Комісія дисципліни і порядку
Комісія з проведення дозвілля,
інформаційна комісія
Комісія зі спорту та здорового
способу життя
Комісія з проведення дозвілля

Комісія з проведення дозвілля,
інформаційна комісія
Комісія зі спорту та здорового
способу життя, комісія з
проведення дозвілля
Координатор, інформаційна
комісія
Комісія з проведення дозвілля,
комісія дисципліни і порядку

15

16
17

18
19

20
21

22
23
24

25

26
27

28
29

30
31

Проведення акції «Рожеві окуляри» до
Дня толерантності
Допомога в підготовці і проведенні
свята «Нумо, першокурснику»
Проведення тижня профілактичних
заходів із запобігання СНІДу (зустріч з
медпрацівниками, випуск стінгазети)
до Міжнародного дня порозуміння з
ВІЛ – інфікованими
Проведення акції «Усі ми різні – усі
рівні» до Дня інвалідів
Допомога в підготовці і проведенні
святкового концерту до Дня Збройних
сил України. «Можна все на світі
вибирати, сину...»
Підготовка до новорічних свят
Проведення конкурсу на найкраще
оздоблення кімнати в гуртожитку до
Новорічних свят «Свято
наближається…»
Допомога в проведенні виховного
заходу до Дня Соборності України
Допомога в підготовці і проведенні
святкувань до Дня студента
Допомога в підготовці і проведенні
вечора відпочинку для учнів «День
Святого Валентина». Організація
дискотеки. Організація і проведення
акції «З любов’ю в серці»
Участь у волонтерській акції по збору
коштів на реставрацію культурної
пам’ятки міста.
Участь у екологічній акції по збору
вторсировини.
Участь у конкурсі проєктів «Моя
історія моєї Батьківщини». Створення
власного проєкту «Небайдужі серця».
Участь у Всеукраїнському флешмобі
до дня народження Лесі Українки .
Допомога в підготовці і проведенні
спортивно – розважальної програми
«Нумо дівчата» до Жіночого дня
Проведення благодійної акції «Серце
до серця»
Просвітницький захід до Всесвітнього
Дня здоров’я

16.11

26.11 – 30.11

03.12

Координатор, комісія з
проведення дозвілля,
інформаційна комісія
Комісія з проведення дозвілля,
комісія дисципліни і порядку
Заст. директора з НВР,
координатор, інформаційна
комісія
Комісія зі спорту та здорового
способу життя
Координатор, інформаційна
комісія

06.12

Комісія з проведення дозвілля,
комісія дисципліни і порядку

Грудень

Комісія з проведення дозвілля

17.12 –
21.12

Інформаційна комісія,
координатор

22.01
25.01

14.02

Комісія з проведення дозвілля
Інформаційна комісія
Комісія дисципліни і порядку
Комісія з проведення дозвілля

Комісія з проведення дозвілля

Лютий

Учнівське самоврядування

Вересень березень

Учнівське самоврядування

Березень

Інформаційна комісія

Березень

Інформаційна комісія

06.03
05.03 –
05.04
07.04

Комісія зі спорту та здорового
способу життя
Інформаційна комісія
Комісія зі спорту та здорового
способу життя

32

33

34
35

36
37

38

39

Проведення пасхальної виставки
малюнків та фото виставки «Великодні
дзвони Полісся»
Проведення профорієнтаційної роботи
«Робітнича професія – дорога в
самостійне життя»
Конкурс плакатів «Збережемо нашу
планету» до Всесвітнього дня Землі
Проведення акції «Ветеран живе
поруч» (відвідування ветеранів вдома,
вітання зі святом, посильна допомога
по господарству)
Участь у заходах до Дня Перемоги.
Покладання квітів до меморіалу
Участь у міських заходах до Дня
захисту дітей
Підготовка звітів про проведену
роботу Ради учнівського
самоврядування
Підведення підсумків роботи
учнівського самоврядування за
навчальний рік.

Інформаційна комісія

Протягом року
22.04

Заст. директора з НВР,
інформаційна комісія
Комісія з питань екології та
краєзнавства

06.05 –09.05

Комісія з проведення дозвілля

8.05 – 9.05

Комісія дисципліни і порядку

01.06

Комісія з проведення дозвілля,
комісія зі спорту та здорового
способу життя

Один раз на
півріччя
Травень

Координатор,
голова Ради, секретар
Заст. директора з НВР,
координатор учнівського
самоврядування

