
План роботи  учнівського самоврядування на 2020-2021 н.р. 

І семестр 

№ 

з/п 
 

Зміст діяльності 
 

Відповідальний Дата Відмітка 

про 

виконан 

ня 

1.  Участь в організації та підготовці урочистої лінійки до свята 

Першого дзвоника, присвяченій Дню Знань 

 

Залучення учнів до гурткової роботи 

Шкільна президентська 

служба 

Міністерство культури і 

відпочинку 

вересень Виконано 

2.  Засідання старостату з питань організації чергування 

по школі та класах 

Шкільна президентська 

служба 

 

Виконано 

3.  Проведення бесіди 

«Єдині вимоги до учнів» 
 Організація чергувань по школі 

 Проведення бесід про культуру поведінки 

 в школі, їдальні 

                   Контроль за відвідування уроків учнями 

Міністерство внутрішніх 

справ 

Виконано 

4.  Рейд-перевірка наявності підручників, щоденників, 

зошитів у учнів 5-6-х класів 
Проведення бесід з учнями початкової ланки «Бережи книгу» 

Акція «Увага! Діти на дорозі!» 

 

Міністерство освіти і 

науки 
Виконано 

5.  Акція : «Діловий костюм учня» 

Організація наркологічного поста 

Рейд-перевірка «Ні - запізненням» 

Міністерство внутрішніх 

справ 

 

 

Виконано 



6.  Операція: «Шкільний двір» Трудовий десант на пришкільних 

ділянках «Наша школа- рідний дім» 

Акція «Затишок» (рейд-перевірка благоустрою школи) 

Міністерство праці Виконано 

7.  Участь в організації та підготовці заходів до проведення 

Всеукраїнського олімпійського уроку та тижня з фізичної 

культури. 

Конкурс малюнків:«Олімпійський рух 

 в Україні» 

Бесіди по класах «Про заборону тютюнокуріння та 

вживання алкоголю» 

Акція «Ми обираємо здоров’я!  

Правила і засоби безпеки під час карантину!» 

Міністерство охорони 

здоров′я та спорту 

 

Виконано 

8.      Збір інформації для випуску шкільної газети 

   Збір малюнків та стінних газет, присвячених святковим датам 

   Доведення інформації до учнів(дошка оголошень - 

оголошення ,листівки тощо ) 

Міністерство інформації Виконано 

9.         Акція «З добрим ранком ,ветеране!» Міністерство милосердя Виконано 

10.  Засідання старостату Шкільна президентська 

служба 

 

 

11.  Засідання учнівського самоврядування Шкільна президентська 

служба 
 Виконано 

12.  Колективна творча справа 

День учнівського самоврядування 

Шкільна президентська 

служба 

Міністерство культури і 

відпочинку 

жовтень Виконано 

13.  День довкілля.  

Проведення акції «Мій двір – моя турбота» 

Міністерство праці 

 

 

Виконано 



14.     Проведення акцій «Милосердя» 
     Акція «З добрим ранком ,ветеране!» 

Міністерство милосердя  
 

Виконано 

15.      

   Збір малюнків та стінних газет, присвячених святковим датам 

   Доведення інформації до учнів(дошка оголошень - 

оголошення ,листівки тощо ) 

   Конкурс плакатів «Подорож країнами Закону ,Права і 

Моралі» 
 

Міністерство інформації Виконано 

16.  Участь в організації та підготовці конкурсів шкільних і міських. 

 

Шкільна президентська 

служба 

Міністерство культури і 

відпочинку 

Виконано 

17.  Підготовка до проведення  шкільного конкурсу 

малюнків і плакатів «Молодь обирає здоров'я»  
  

 

Міністерство охорони 

здоров′я та спорту 

 

Виконано 

18.  Рейд «Мій підручник» 

  

Міністерство освіти і 

науки 

 

Виконано 

19.  Рейд «Шкільна форма» Міністерство внутрішніх 

справ 

Виконано 

20.       Підготовка до проведення конкурсу малюнків 

«Увага!Діти на дорозі!» 

Міністерство культури і 

відпочинку 

Виконано 

21.       Операція «Канікули» Шкільна президентська 

служба 

 

 

 

Виконано 



22.  Засідання старостату 

Засідання учнівського самоврядування 

Шкільна президентська 

служба 

 

 

Виконано 

23.  Контроль за виконанням обов'язків чергових  

Рейд-перевірка «Ні - запізненням» 

Міністерство внутрішніх 

справ 
листопад Виконано 

24.   Допомога у роботі з «важкими» учнями (обговорення запізнень 

і пропусків) 

 

   Бесіда з учнями початкових класів «Навчання – це наша 

робота» 
 

 Виставка плакатів  «Ми громадяни України» 

 

Міністерство  освіти і 

науки 

Виконано 

25.  Конкурс плакатів «Я обираю здоровий спосіб життя» Міністерство інформації Виконано 

26.  Генеральне прибирання школи Міністерство праці Виконано 

27.  Участь в організації та підготовці онлайн – конкурсу 

 «Міс школа – 2020» 

 

 

Міністерство культури і 

відпочинку 
Виконано 

28.  Проведення благодійних акцій 
 Акція «Толерантність у нашому житті» 

Міністерство 

милосердя  

Виконано 

29.  Міжнародний день не куріння. 

Випуск стіннівок «Створи себе сам» 

Міністерство охорони 

здоров′я та спорту 

Виконано 

30.  Засідання старостату 

Засідання  учнівського самоврядування 

 

Шкільна президентська 

служба 

 

 

 

 

Виконано 



31.  Допомога у роботі з «важкими» учнями (обговорення запізнень 

і пропусків) 

 

Міністерство  освіти і 

науки 

 

 

 

грудень Виконано 

32.  Допомога у контролі за відвідуванням уроків 
 Бесіда з порушниками дисципліни  

 

Міністерство внутрішніх 

справ 
Виконано 

33.  Конкурс  новорічних стіннівок Міністерство інформації Виконано 

34.  Операція: «Шкільний двір» Трудовий десант на пришкільних 

ділянках «Наша школа- рідний дім» 

 

Міністерство праці Виконано 

35.   Участь і допомога  у проведенні Новорічних ранків  Міністерство культури і 

відпочинку 
Виконано 

36.  Проведення благодійних акцій 

 
 Проведення заходів до Дня Святого Миколая  

Акція «Діти, допоможіть дітям!» 

 

Міністерство 

милосердя 

Виконано 

37.  Проведення екологічної операції « Збережемо ялинку разом!» Міністерство охорони 

здоров′я та спорту 

Виконано 

38.  Операція «Канікули» 

 Засідання старостату 

Засідання учнівського самоврядування 

 

Шкільна президентська 

служба 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 



ІІ семестр 
39.  Проведення  дня корисних справ Міністерство  освіти і 

науки 
січень Виконано 

40.  Перевірка шкільної форми 

Контроль за роботою чергових 

Міністерство внутрішніх 

справ 
Виконано 

41.   

   Збір малюнків та стінних газет, присвячених святковим 

датам 

 

Міністерство інформації Виконано 

42.  Генеральне прибирання школи Міністерство праці Виконано 

43.  Проведення ігрових перерв Міністерство культури і 

відпочинку 
Виконано 

44.   Акція «Молодь обирає здоров’я» Міністерство охорони 

здоров′я та спорту 

 

Виконано 

45.  Проведення акції: «Допоможи птахам взимку!» Міністерство 

милосердя 

Виконано 

46.  Засідання старостату 

Засідання учнівського самоврядування 

  

Шкільна президентська 

служба 

 

Виконано 

47.  Конкурс на найкраще привітання і листівку до  

Дня св. Валентина 

Міністерство культури і 

відпочинку 
лютий  

48.   Перевірка стану підручників  

     

Міністерство внутрішніх 

справ 

 

49.  Виставка творчих робіт на тему:  

«Культура поведінки та спілкування» 
Міністерство інформації 

 

 

 



50.  Допомога у організації генерального прибирання 

школи 

Міністерство  праці  

51.  Проведення акції: «Допоможи птахам взимку» Міністерство 

милосердя 

 

52.  Засідання старостату 

Засідання учнівського самоврядування 

Шкільна президентська 

служба 

 

 

53.  Виставка малюнків та фотокарток «Мати – символ добра 

на землі» по класах. 
Міністерство  освіти і 

науки 
березень  

54.  Творчий конкурс «У світі казки» 

 Конкурс малюнків «Домашні тварини в історії моєї сім’ї» 

Рейд-перевірка «Ні - запізненням» 

Міністерство внутрішніх 

справ 

 

55.  Конкурс стіннівок  до дня 8 березня Міністерство інформації  

56.  Операція: «Шкільний двір» Трудовий десант на 

пришкільних ділянках «Наша школа- рідний дім» 

Міністерство праці  

57.  Допомога у  проведенні концертно-розважальної програми 

до Міжнародного жіночого дня 8 березня 
Міністерство культури і 

відпочинку 

 

58.    Перевірка наявності спортивної форми на уроках 

фізкультури 

 Допомога в організації спортивних змагань 

Міністерство охорони 

здоров′я та спорту 

 

 

59.   Проведення бесід до Дня боротьби з туберкульозом  

 
 Міністерство 

милосердя  

 

 

60.  Операція «Канікули»  

Засідання старостату 

Засідання учнівського самоврядування 

Шкільна президентська 

служба 

 

 

 

 



61.  Виховна година «Репортаж із Чорнобиля»(онлайн) Міністерство  освіти і 

науки 
квітень  

62.  Рейд «Шкільна  форма»  

Рейд-перевірка «Ні - запізненням» 

Міністерство внутрішніх 

справ 

 

 

 

63.  «Зі шкільного життя» - конкурс стіннівок до Дня гумору Міністерство інформації 

Міністерство культури і 

відпочинку 

 

64.  Трудовий десант на пришкільних ділянках  

«Наша школа- рідний дім» 

Міністерство праці  

65.  Робота з волонтерами з метою пропагування 

здорового способу життя 

Міністерство охорони 

здоров′я та спорту 

 

66.  Проведення благодійних акцій 

 

Міністерство 

милосердя  

 

67.  Засідання старостату 

Засідання учнівського самоврядування 

Шкільна президентська 

служба 

є 

 

68.  Допомога у проведенні інтелектуальної гри 

 «Що?Де?Коли?» 

 

Міністерство  освіти і 

науки 
Травень 

 

 

69.  Участь в екологічній операції  

«Природа - наш дім»  

Рейд-перевірка «Ні - запізненням» 

Міністерство внутрішніх 

справ 

 

70.  Збір малюнків та стінних газет, присвячених святковим 

датам 
Міністерство інформації 

 

 

 

 



71.  Акція «Затишок»  
Операція «Посадіть дерево» 

 

Міністерство праці 

Міністерство охорони 

здоров′я та спорту 

 

 

72.  Допомога у  проведенні  Свята останнього дзвоника Міністерство культури і 

відпочинку 

 

73.  День Перемоги. Акція «З добрим ранком, ветеране!» Міністерство 

милосердя  

 

74.  Операція «Канікули»  

Засідання старостату 

Засідання учнівського самоврядування 

Шкільна президентська 

служба 

 

 

 

      

 

 
 


