
Робота учнівського самоврядування

Мета: через широко розвинену систему органів
самоврядування  забезпечити залучення учнів до діяльності

колективу, суспільства; зробити мету і завдання
реформування виховної роботи особисто значущими для

кожного з них; сформувати в учнів високі моральні якості,
вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності,

демократизму.

План роботи учнівського самоврядування

«СВІТАНОК»

на 2021-2022н. р.

№ Заходи Час
проведення

1. Організація учнівського самоврядування, обрання голови та
членів парламенту.

Вересень2 «Кольорові перерви» - прогулянки з учнями початкової школи

3. Допомога черговому класу у підтриманні чистоти і порядку у
школі

4. Погодження плану роботи на навчальний рік.

5. Міжнародний день туризму

6. Свято  вчителя

Жовтень

«Що? Де? Коли ?» інтелектуальна онлайн-гра ШПІЛЬ

7. День захисника України Проведення свята

8. Контроль за станом підручників у молодшій та середній школах.



9. Ролик  до Дня української писемності

Листопад

10 Бесіда «День пам`яті жертв Голодомору»

10 День толерантності

11. Урок волонтерства  від учнівського самоврядування

12. Шкільний ярмарок «Золота осінь»

13. Банси – перерви-розваги для діток

14. Акція «Щедрий вівторок»

Грудень

15 «Мої права» бесіда представників парламенту  з учнями 4 класів

16 Підготовка до Андріївських вечорниць

17 Допомога у підготовці свята «Святого Миколая»

Випуск газети до Дня святого Миколая Чудотворця

Благодійні акції

18 Конкурс «Різдвяна коляда»

20 Обговорення зимових канікул

Січень

21 Конкурс «Фестиваль вертепів»

22 Випуск газети до Різдва Христового

23 Відеоколаж до Дня Соборності та

Дня пам`яті Героїв Крут

24 Розваги на перервах для дітей

25 Підготовка до дня Святого Валентина

Лютий

25 День безпечного інтернету

День памяті Небесної Сотні (захід – реквієм)

26 Профілактика пожежної безпеки та дорожньо -транспортного
травматизму

27 Підготовка до святкування річниці від дня народження Лесі
Українки. Конкурс читців творів поетеси.



28 Допомога у проведенні благодійної акції  «Школярі для бійців
АТО»

Березень

29 «Наша пісня, наша слава не вмре , не загине» (до дня народження
Т.Г.Шевченка)

30 До Міжнародного дня театру. Похід у театр М.Заньковецької

30 «Безпека на дорозі» - бесіди для дітей

31 Випуск газети для батьків «Дитина та її права»

32 Шкільний конкурс плакатів «Права дитини»

«Що? Де? Коли ?» інтелектуальна онлайн-гра ШПІЛЬ

33 Створення відеоролика «Стоп булінг»

34 Святкування дня сміху (відеоколаж)

Квітень

34 День довкілля (екологічна акція)

35 Вечір-пам`яті «Трагедія на ЧАЕС» стіннівки

36 Святкування Великодніх свят

37 Гаївки біля школи

38 День вишиванки

Травень

39 Організація свята до Дня Матері

39 День Європи

40 Святкування дня міста Лева

41 Підсумки  роботи самоврядування за рік

В о директора школи                                        Людмила Шеремета


