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План 

роботи учнівського самоврядування 

ДПТНЗ «Томаківський професійний аграрний ліцей» на 2017 календарний рік 

 

№з/п Назва заходу 
Дата та час 

проведення 

Кількіс

ть 

учасни

ків 

Короткий опис заходу Відповідальні особи 

1 
Допомога в організації спортивних змагань з 

мініфутболу на першість ліцею. 
20.01-21.01 28 

Змагання у спортзалі ліцею. 

Нагородження переможців. 

Фізорги 

Керівник фізичного виховання 

2 
Участь у районному мітингу з нагоди Дня 

Соборності України  
22.01 10 

Відкриті виховні години, 

тематична книжкова виставка 

Голова учнівського 

самоврядування, заступник 

директора з НВихР 

3. 
Перевірка відповідальними санітарного стану 

кабінетів 
16.01-23.01 2 

Результати вивісити на 

інформаційному стенді 

Відділ  здоров я та суспільно-

корисних справ 

4 Участь у засіданні стипендіальної комісії 23.01 7 

Заслуховування на комісії 

інформації щодо атестованих за І 

семестр 2016-2017н.р.Випуск 

екранів успішності. 

Старости груп 

5 Міжнародний день рідної мови 21.02. 10 Підготовка виступу агітбригади Відділ культури 

6 

 Проведення святкової дискотеки та конкурсної 

програми до Дня Валентина 

 

14.02. 203 

Підготовка концертних номерів. 

Робота пошти Валентини. 

Допомога у контролі порядку під 

час проведення святкової 

дискотеки 

Відділ культури учасники 

гуртка художньої 

самодіяльності 

7 

 Продовження пошукової роботи щодо 

розширення експозицій музейної кімнати 

 

Постійно 12 
Відвідування вдома ветеранів 

профтехосвіти 

Бібліотекар та рада 

бібліотечно-інформаційного 

сектору. 

8 Огляд художньої самодіяльності. 25.02 203 

 Допомога у проведенні в актовій 

залі  огляду художніх номерів від 

кожної групи. 

Відділ культури, учасники 

гуртка художньої 

самодіяльності 

9 
Допомога у підготовці концерту до 8 Березня 

 
07.03 15 

Святковий концерт в актовій 

залі. 

Відділ культури, учасники 

гуртка художньої 



Випуск вітальних листівок до 
Міжнародного жіночого дня 

самодіяльності. 

10 Заходи  до дня народження Т.Г. Шевченка 11.03-12.03. 
Навч. 

групи 

Виступ на урочистій лінійці, 

випуск стіннівок, участь у 

конкурсі читців. 

Старости груп, викладач 

української мови та літератури 

11 

Робота волонтерського загону з метою 

пропагування здорового способу життя до 

Всесвітнього дня здоров я 

07.04. 203 
Акція «Міняю цигарку на 

цукерку» 

Відділ здоров я, практичний 

психолог 

12 День Чорнобильської трагедії 25.04 203 
Випуск газет до Дня 

Чорнобильської трагедії 
Старости груп 

13. 
Продовження екологічної  акції «Здай 

макулатуру – збережи дерево» 
Квітень 203 

Здача макулатури, закупівля 

садженців дерев та троянд, 

проведення акції «Зелена 

толока» 

Відділ суспільно-корисних 

справ 

14. Учнівська спартакіада 
Квітень - 

травень 

Збірна 

команд

а 

ліцею 

Залучення учнів до спортивних 

секцій та тренувань 
Фізорги, старости груп. 

15 Засідання Євроклубу травень 12 
Проведення кулінарного свята « 

Смачна подорож по Європі» 
Учасники Євроклубу 

16 Контроль за явкою на заняття Постійно 2 Перевірка 2 та 7 уроків Відділ освіти 

17 Заходи до Дня Перемоги 07.05-08.05 30 

Виготовлення гірлянди, акція « 

Ветеран живе поруч» допомога 

ветеранам та учасникам Великої 

вітчизняної війни, Акція « 

Обеліск», упорядкування 

пам’ятника у с. Катьощино, 

святкова програма із 

запрошенням учасників та 

ветеранів, екскурсія до 

краєзнавчого музею. 

Відділ суспільно-корисних 

справ, відділ культури  

18 Підготовка до ДПА та ДКА 
Травень, 

червень 
203 

Допомога учням, які не 

встигають у здачах 

заборгованостей. 

Відділ освіти, старости 

19 День Захисту дітей 02.06 203 Малюнки на асфальті. Відділ культури 

20 Аналіз роботи за ІІ семестр 2016-2017 н.р 20.06. 9 
Засідання учнівського 

самоврядування 

Голова учнівського 

самоврядування, члени 



21 Випускний вечір 27.06 88 
Підготовка урочистостей, 

посвята у робітники 
Старости випускних груп 

22 
Допомога у проведенні свята першого 

дзвоника. 
01.09 10 

Виступи учнів, вітання 

педпрацівників 
Старости 

23. 
Випуск газет до дня партизанської слави. 

 
Вересень 

Всі 

групи 
Виставка газет Старости 

24 Вибори голови учнівського самоврядування  30.09 
Всі 

групи 

Формування учнівського 

комітету ліцею та по групах. 
Заступник директора з НВихР 

25 День працівників освіти 03.10  Концертна програма. Відділ культури 

26 

Допомога в організації та проведенні заходів 

протягом Тижня фізкультури і спорту. 

 

10.10 
Всі 

групи 

Спортивні змагання з футболу, 

перетягування линви, стрибки на 

скакалці. 

Фізорги 

27 
Проведення бесіди з правопорушниками 

дисципліни і порядку. 

Вересень - 

жовтень 
 

Участь засідання штабу 

профілактики правопорушення 
Відділ дисципліни та порядку 

28 
День українського козацтва та Захисника 

України 
14.10 

Хлопці 

всіх 

груп 

Проведення фізкультурно- 

патріотичного комплексу 

 «Козацький гарт» 

Фізорги 

29 
Засідання євро клубу  

 
17.11 15 

Проведення бесід до 

міжнародного дня толерантності. 
Учасники Євроклубу 

30 
День пам’яті жертв голодомору та політ. 

в‘язнів 
24.11 

Всі 

групи 

Учать у виховних годинах. 
Старости 

31 Тиждень боротьби з тютюнопалінням та СНІД. 28.11-5.12 
Всі 

групи 

Тренінги,захист проектів Практичний психолог, 

старости 

32 
Зустріч з військовим комісаром до Дня 

збройних сил України 
05.12 

Всі 

групи 

Зустріч в актовій залі, з показом 

відеофільмів 

Відділ освіти, голова 

учнівської ради 

33 Засідання учнівської ради 25.12 15 Підведення підсумків за рік Голова учнівської ради 

34 Новорічні свята 19.11-30.12 20 

Театралізоване вітання до Дня 

Святого Миколая, проведення 

Новорічного карнавалу 

Відділ культури, старости. 

 

                                                            

 

 

 

Заступник директора з НВихР    Криволапова С.М. 

 

Голова учнівського самоврядування:  Варваров Іван 


