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ПЛАН 

роботи учнівського самоврядування  

Державного навчальнього закладу 

«Харківський професійний ліцей будівельних технологій»  

на 2017/2018 навчальний рік 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання 

на новий. 

Вересень Соціальний педагог, 

лідери учнівського 

самоврядування 

2. Робота лідерів по організації самоврядування в групах.  Вересень Лідери учнівського 

самоврядування 

3. Організація рейдів з перевірки відвідування уроків 

учнями, сумлінного ставлення до навчання. 

Протягом 

року 

Міністерство  

«Освіти і науки» 

4. Засідання лідерів учнівського самоврядування.  

Розподіл обов’язків по Міністерствам: 

- Міністерство «Освіти і науки»; 

- Міністерство «Спорту та здорового способу життя»; 

- Міністерство «Дисципліни і порядку»; 

- Міністерство «Культури та відпочинку»; 

- Міністерство  «Інформації»; 

- Міністерство «Внутрішніх справ». 

Розгляд планів роботи по Міністерствам. Пропозиції. 

Вересень 

 

 

Заступник директора з 

НВихР, спікер 

учнівського 

самоврядування 

 

5. Організація благоустрою території ліцею Вересень Міністерство  

«Дисципліни і порядку» 

6. Участь у Семінарі з питань реалізації державної 

молодіжної політики у сфері утвердження основ 

здорового способу життя. 

8-9 вересня Заступник директора з 

НВихР,  

Міністерство 

«Інформації» 

7. Випуск газет до Дня Працівника освіти. Вересень Міністерство 

«Інформації» 

8. Акція «Молодь за мир». 21 вересня Міністерство  

«Культури та відпочинку» 

9. Допомога у проведенні святкового концерту до Дня 

Працівника освіти. 

Жовтень Лідери учнівського 

самоврядування 

10. Передвиборчий процес. Підготовка агітаційних 

листівок. Балотування на пост Президента Центру. 

Жовтень Заступник директора з 

НВихР, спікер 

учнівського 

самоврядування 

11. Вибори Президента Центру. Жовтень Заступник директора з 

НВихР 

12. Участь у настановчій конференції учнівського 

самоврядування закладів ПТНЗ міста та області. 

Жовтень Президент Центру 

13. Підготовка до проведення свята «День осені». Жовтень Міністерство  

«Культури та відпочинку» 

14. Інавгурація Президента Центру. 

 

 

Жовтень-

листопад 

Президент Центру 



15. Участь у засіданні Ради Профілактики правопорушень 

Центру. 

 Жовтень,  

1 р. на 

місяць 

Міністерство  

«Дисципліни і порядку» 

16. Акція «Допоможемо українській армії» в рамках 

осіннього ярмарку. 

Листопад Лідери учнівського 

самоврядування 

17. Урочиста лінійка «Посвячення старост груп І курсу до 

лав лідерів Центру» 

 

Листопад Президент Центру 

18. Обговорення планів роботи груп за напрямками. Листопад Спікер учнівського 

самоврядування 

19. Організація та проведення засідання активу органів 

учнівського самоврядування «Учнівське 

самоврядування як засіб самореалізації особистості». 

Листопад Міністерство  

«Освіти і науки» 

20. Флешмоб  

«Молодь проти гендерного насилля», «Ми проти 

насилля». 

Жовтень-

листопад 

Міністерство  

«Внутрішніх справ» 

21. Організація та проведення заходів до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом. 

Участь у міській конференції з питань ВІЛ\СНІДу 

Грудень Міністерство 

«Спорту та здорового 

способу життя» 

22. Підготовка до проведення Дня самоврядування. Грудень Міністерство  

«Освіти і науки» 

23. Участь у проведенні святкового дійства для дітей 

пільгових категорій з нагоди Дня Святого Миколая. 

Грудень Міністерство  

«Культури та відпочинку» 

24. Організація благодійних доброчинних акцій 

(відвідування дітей-сиріт у Дитячих будинках). 

Грудень Віце-президент Центру 

25. Участь в проведенні Тижня права. Розробка буклетів 

«Права дитини». 

Грудень Міністерство  

«Внутрішніх справ» 

26. Засідання лідерів учнівського самоврядування на тему: 

«Колективні творчі справи як форма організації 

учнівського самоврядування». 

Грудень Віце-президент Центру 

27. Рейд з перевірки відвідування уроків учнями, 

сумлінного ставлення до навчання  

Грудень Міністерство  

«Освіти і науки» 

28. Звіти голів комісій про проведену роботу у І півріччі. Грудень Лідери учнівського 

самоврядування 

29. Звіт роботи міністерства «Освіти і науки» Січень Міністерство «Освіти і 

науки» 

30. Організація та проведення Дня Святого Валентина. Лютий Міністерство  

«Культури та відпочинку» 

31. Участь в організації та проведенні вечора з нагоди 

річниці виводу військ з Республіки Афганістан 

«Афганістан: вічний біль, вічна пам'ять». 

Лютий Міністерство  

«Внутрішніх справ» 

32. Засідання круглого стілу за участю лідерів учнівського 

самоврядування щодо перспектив розвитку 

управлінських можливостей учнів ПТНЗ. 

Лютий Міністерство 

«Інформації» 

33. Засідання круглого столу «Знання прав не звільняє від 

обов’язків». 

Березень Міністерство  

«Внутрішніх справ» 

34. Допомога у підготовці та проведені концерту до 

Міжнародного жіночого дня, 8 Березня. 

Березень Міністерство  

«Культури та відпочинку» 

35. Представлення проекту «Чисте подвір’я – чиста вулиця 

– чистий район». 

Квітень Міністерство  

«Культури та відпочинку» 

36. Організація та проведення Всесвітнього дня здоров'я  (7 

квітня), Дня довкілля ( 17 квітня). 

Квітень Міністерство 

«Спорту та здорового 

способу життя» 

37. Проведення акцій «За здоровий спосіб життя». Квітень Міністерство 

«Спорту та здорового 

способу життя» 

38. Проведення благоустрою території Центру. Квітень Віце-президент Центру 



39. Акція «Краса навколо» (благоустрій спортивного 

майданчику). 

Травень Міністерство  

«Культури та відпочинку» 

40. Організація та проведення акції  «Допоможи ветерану». Травень Президент Центру 

41. Проведення Дня самоврядування в Центрі. Травень Президент Центру 

 Звіт з волонтерського напрямку роботи. Червень Віце-президент 

42. Організація та проведення підсумкової учнівської 

конференції «Самоврядування – не самоціль, а цікаве 

учнівське життя». 

Червень Міністерство 

«Інформації» 

43. Звіт лідерів органів учнівського самоврядування про 

рівень управлінської діяльності учнів: проблеми, 

перспективи. 

Червень Віце-президент 

45. Робота школи «Лідер» з розвитку організаторських та 

комунікативних якостей учнів. 

 

з З жовтня 

2 рази на 

місяць 

Практичний психолог, 

соціальний педагог 

лідери учнівського 

самоврядування 

48. Обговорення Положення про організацію конкурсу 

«Краща навчальна група». 

Вересень-

жовтень 

Заступник директора з 

НВихР 

49. Участь у благодійних акціях «Назустріч мрії», «Від 

серця до серця», «Запали свічку», уроках Мужності, 

зустрічах з військовослужбовцями. 

Протягом 

року 

Лідери учнівського 

самоврядування 

50. Залучати учнів до вивчення історії рідного краю (участь 

в екскурсіях по історичних місцях Харківщини, роботі 

національно-патріотичного гуртка) . 

Протягом 

року 

Міністерство  

«Культури та відпочинку» 

51. Залучати волонтерський рух до профорієнтаційній 

роботі серед учнів випускних класів загальноосвітніх 

щкіл м. Харкова та області 

Протягом 

року 

Міністерство  

«Освіти і науки» 

52. Висвітлювати діяльність учнівського самоврядування в 

засобах масової інформації та на сторінці веб-сайту 

Протягом 

року 

Міністерство  

«Освіти і науки» 

53.    

 

 

 

          Президент учнівського самоврядування                                                Я.С. Ярошенко  

 

 

 

Невдоха Кирило,                                                                                               

Міністр інформації 

 

 


