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ПЛАН РОБОТИ 

учнівського самоврядування  

ДПТНЗ  «Томаківський професійний аграрний ліцей» 

на 2018-2019н.р. 

 

№ Заплановані заходи 
Термін 

проведення 

Кількість 

учасників 
Відповідальні 

1 1.1. Організаційне засідання. 

Делегація представників від 

груп. Проведення виборів 

голови учнівського 

самоврядування. Розподіл 

доручень. Розробка та 

затвердження плану роботи 

на І семестр. 

1.2. Взяти участь в організації 

проведення Дня фізичної 

культури. 

1.3. Допомога у підготовці 

проведення Дня працівника 

освіти 

1.4. Залучення учнів, особливо 

першого курсу, до роботи в 

гуртках та секціях. 

1.5. Проведення флешмобу до 

Дня миру 

1.6. Підготовка до проведення 

ювілею навчального закладу 

Вересень 

2018 

 

 

Всі учні 

 

 

 

Всі учні 

 

Всі учні 

 

Заступник 

директора з 

НВР, 

голова 

учнівського 

самоврядування.  

 

Голова відділу 

спорту, туризму 

та здоров'я 

Голова відділу 

культури 

Голова 

навчального 

сектору 

 

 

Голова відділу 

культури 

 



2 2.1. Допомога в адаптації 

першокурсників. 

 

2.2. Підготовка та проведення 

заходів, присвячених річниці 

визволення України  

 

2.3. Участь учнів в 

профорієнтаційній роботі 

Жовтень 

2018 

Рада 

учнівського 

самоврядування 

Всі учні 

Рада 

учнівського 

самоврядування. 

 Творчий актив 

ліцею. 

 

Заступник 

директора з 

НВР, 

голова 

учнівського 

самоврядування 

 

 

 

3 3.1. Організація свята «День 

студента». Проведення заходів до 

«Дня робітників сільського 

господарства» 

3.2. Проведення заходів до «Дня 

пам’яті жертв Голодомору» 

3.3. Організація волонтерського 

руху. 

3.4. Участь в профорієнтаційній 

роботі. 

Листопад 

2018 

Творчий актив 

ліцею. 

 

Всі учні 

 

 

Всі учні 

 

Заступник 

директора з 

НВР, голова 

учнівського 

самоврядування.  

Голова відділу 

культури 

 

4 4.1. Участь у заходах до 

Всеукраїнського тижня права. 

4.2. Проведення благодійної акції 

до Дня святого Миколая 

4.3. Проведення Новорічного 

вечора.  

4.4. Проведення підсумкового 

засідання учнівської ради, по 

підсумкам проведеної роботи в 

першому семестрі.   

Грудень 

2018 

Творчий актив 

ліцею. 

Творчий актив 

ліцею 

Заступник 

директора з 

НВР 

Голова 

учнівського 

самоврядування. 

Голова 

навчального 

сектору 

Голова відділу 

культури 

5 5.1. Засідання ради, та 

затвердження плану роботи на ІІ 

семестр 

5.2. Профорієнтаційна робота 

учнів 

5.3. Волонтерська робота 

Січень  

2019 

 

 

Всі учні 

Всі учні 

Заступник 

директора з 

НВР 

Голова 

учнівського 

самоврядування 



5.4. Підготовка до 

внутрішньоліцейного етапу 

конкурсу художньої 

самодіяльності «Фестивальний 

Дивограй профтехосвіти» 

Всі учні  Голова відділу 

культури  

6 6.1.Організація та проведення 

свята Дня святого Валентина. 

Проведення вечора «Містер і міс 

ліцей» 

6.2. Проведення 

внутрішньоліцейного етапу 

конкурсу художньої 

самодіяльності «Фестивальний 

Дивограй профтехосвіти».  

Підготовка до регіонального 

етапу конкурсу.  

 

Лютий 2019  

 

Всі учні 

 

 

Всі учні 

Заступник 

директора з 

НВР 

Голова 

учнівського 

самоврядування.  

 

Голова відділу 

культури 

7 7.1. Участь у проведення 

Міжнародного жіночого дня.  

7.2. Підготовка до регіонального 

етапу конкурсу художньої 

самодіяльності «Фестивальний 

Дивограй профтехосвіти». 

7.3. Профорієнтаційна робота 

учнів. Створення агітбригади 

ліцею.  

7.4. Підготовка до конкурсу 

«Сокіл (Джура)»  

7.5. Участь у проведенні свята 

«Масляна» 

Березень 

2019 

Чоловіча 

частина учнів 

ліцею 

Творчий актив 

ліцею 

 

Всі учні 

 

Спортивний 

сектор ліцею 

Творчий актив 

ліцею 

Заступник 

директора з 

НВР 

Голова 

учнівського 

самоврядування.  

Голова відділу 

культури 

Голова відділу 

спорту, туризму 

та здоров'я 

Голова відділу 

культури 

8 8.1. Учать у підготовці та 

проведенні Дня екології.   

8.2. Участь у заходах до річниці 

трагедії Чорнобильської АЄС.  

8.3. Участь учнів у 

профорієнтаційній роботі. 

Підготовка до Дня відкритих 

дверей.  

Квітень 

2019 

 

 

Всі учні 

 

Всі учні 

 

Заступник 

директора з 

НВР 

Голова 

учнівського 

самоврядування. 

 Голова відділу 

культури  



9 9.1. Участь до проведення 

травневих свят 

9.2. Профорієнтаційна та 

волонтерська діяльність. 

9.3. ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 

9.4. Підготовка до проведення 

Міжнародного Дня захисту дітей 

та урочистого вручення дипломів 

кваліфікованих робітників. 

Травень 

2019 

Всі учні 

 

Всі учні 

Творчий актив 

ліцею 

Заступник 

директора з 

НВР 

Голова 

учнівського 

самоврядування. 

Голова 

культмасового 

та наукового 

секторів 

10 10.1. Проведення Міжнародного 

Дня захисту дітей 

10.2. Участь в урочистому  

врученні дипломів 

кваліфікованого робітника. 

10.3. Проведення звітного 

засідання Ради учнівського 

самоврядування. Підведення 

підсумків роботи за навчальний 

рік.  

Червень 

2019 

Творчий актив 

ліцею 

Творчий актив 

ліцею 

 

 

Заступник 

директора з 

НВР 

Голова 

учнівського 

самоврядування.  

Голова відділу 

культури Голова 

навчального 

сектору 

Голова відділу 

спорту, туризму 

та здоров'я 

 

 

Заступник директора з НВихР    Квачок Є.Г.   

Голова учнівського самоврядування  Фоменко О. 


