План роботи учнівського самоврядування Явдотівської НСЗШ у 2016/2017н.р.
План роботи учнівського самоврядування на І семестр 2016/2017 н.р.
Місяць

Інтелект

Дозвілля

Волонтерський
рух

Спорт і здоров’я

Вересень Проведення бесід
до дня збереження
2016
озонового шару.
Проведення бесід
«Ніхто не забутий
ніщо не забуто»

Допомога
у
проведенні свята
першого
дзвоника.
Допомога
у
підготовці свята
Партизанської
слави.
Підготовка
до
свята Дня вчителя

Допомога
в
Провідування
організації
та
ветеранів
та проведенні
людей похилого заходів протягом
віку.
Тижня
фізкультури
і
спорту.
Олімпійський
Тиждень.

Жовтень Проведення
виховної години
2016
до дня працівника
освіти.
Проведення бесід
до
дня
українського
козацтва.
Допомога
у
проведенні бесід
до Всесвітнього
дня ООН.

Допомога
у
проведенні
святкового
концерту до дня
працівника освіти.
Допомога
у
підготовці
та
проведенні
пісенного
фестивалю
«Осінні мелодії».

Допомога
у Організація
та
проведенні акції проведення
«Кольорові
змагань «Веселі
долоні».
старти».
Перевірка стану Організація
підручників
у рухливих ігор під
школярів
час перерв.

Дисципліна і
порядок
Проведення бесіди
з
правопорушниками
дисципліни
і
порядку.
Організація рейдів
з
перевірки
наявності шкільної
форми.
Перевірка шкільної
форми в учнів.
Проведення бесід з
правопорушниками
дисципліни
і
порядку у школі.
Перевірка
стану
підручників
у
школярів

Листопад Проведення бесід
до міжнародного
2016
дня толерантності.
Проведення бесід
до дня пам’яті
жертв
голодомору.
Проведення бесід
до
Тижня
боротьби
з
тютюнопалінням
та СНІДом.
Грудень
2016

Організація замін
у
День
учнівського
самоврядування
Проведення акції
«Я маю право».
Проведення
вікторини
«Можна чи ні?»

Допомога
проведенні
конкурсу
шкільних
агітбригад.
.

у Допомога
у
проведенні акцій
до дня пам’яті
жертв
голодомору.
Проведення акції
«Свічка пам’яті”

Оформлення пресцентру до Дня
Збройних
Сил
України.
Організація
рухливих перерв.
Організація
роботи фабрики
Діда Мороза

Проведення акції
«Подаруй дитині
книжку, подаруй
дитині іграшку».
Організація
роботи фабрики
Діда Мороза

Організація
та
проведення
шахового турніру.
Проведення
змагань
з
настільного
тенісу.

Перевірка шкільної
форми в учнів.
Проведення бесід з
правопорушниками
дисципліни
і
порядку у школі.
Перевірка
стану
підручників
у
школярів

Допомога
у
проведенні
змагань
«Юний
захисник»

Перевірка шкільної
форми в учнів.
Проведення бесід з
правопорушниками
дисципліни
і
порядку у школі.
Контроль
за
порядком під час
проведення
новорічних свят

План роботи учнівського самоврядування на ІІ семестр 2016/2017 н.р.
Місяць

Інтелект

Дозвілля

Січень
2017

- Допомога
у
проведенні
конкурсу до Дня
Соборності
України
- Уроки пам’яті,
присвячені героям
Крут

Проведення
ігрових перерв.
Проведення
анкетування «Як
правильно
організувати
дозвілля»
Проведення
вікторини
«Чи
знаєш ти казкових
героїв?»(1-4 кл)
Проведення
конкурсної
програми до Дня
Валентина
Проведення
вікторини «Знай і
виконуй правила
дорожнього
року»(1 -4 кл)
Організація
відеовітальні «В
гостях у казки»
-Допомога
у
підготовці
концерту до 8
Березня

Проведення
заходів
до
Міжнародного
дня рідної мови
Підбір
матеріалів
для
конкурсу читців
Підбір
інформації
про
історію
заснування
Дня
святого Валентина
Березень - Збір матеріалів
до Всесвітнього
2017
дня поезії
- Проведення
Лютий
2017

Волонтерський
рух
Поновлення
стендів
«Вони
захищали
Батьківщину»,
«Випускники
школи – учасники
АТО»
Пошукова
робота з метою
поповнення
матеріалів стенду.

Дисципліна і
порядок
Перевірка
шкільної форми,
наявності значків
- Контроль за
роботою чергових

- Перевірка стану
Продовження підручників
пошукової роботи - Допомога у
щодо розширення контролі порядку
стенду«Вони
під
час
захищали
проведення
Батьківщину»
святкової
дискотеки

Проведення
бесід
до
Дня
ліквідації масової
дискримінації

Спорт і здоров’я
Перевірка
наявності
спортивної форми
на
уроках
фізкультури
-Допомога
в
організації
спортивних
змагань
- Допомога у
проведенні
спортивних
змагань
на
першість школи з
міні-футболу,

- Контроль за - Допомога у
дотриманням
проведенні
порядку під час першості школи з
масових свят
настільного

тренінгу «Що тобі - Літературновідомо про
музична
Туберкульоз?»
композиція до дня
народження Т.Г.
Шевченка
Участь у конкурсі
–
огляді
художньої
творчості
«Співограй»
ЛітературноКвітень - Уроки пам’яті до Дня трагедії на музична
2017
ЧАЕС
композиція
до
Дня довкілля
Проведення Організація
лекторію
«Що фізкультурних
означає
бути перерв
здоровим?»

- Проведення
- Рейд «Шкільна
бесід
до
Дня форма»
боротьби
з
туберкульозом

тенісу, шашок і
шахів.

Проведення
бесід
до
Всесвітнього дня
Землі
Робота
волонтерського
загону з метою
пропагування
здорового способу
життя

Проведення
змагань
«В
спорті
ми
зростаємо – про
здоров’я дбаємо»
- Участь у Тижні
орієнтування
(шкільний етап)

-Рейд
«Мій
підручник»
- Контроль за
роботою чергових

Проведення - Проведення бесід Підведення - Участь у районних
Травень - Проведення бесід до
Міжнародного
урочистостей
до
до
Міжнародного
підсумків
щодо змаганнях «Старти
2017
дня трудящих
-Презентація
Європейських країн
- Аналіз роботи
центру
протягом
року.

Дня Перемоги
- Проведення свята
останнього
дзвоника
- Аналіз роботи
центру
протягом
року

дня сім
-Аналіз
центру
року.

роботи
чергових
роботи класів
протягом Виведення
рейтингових даних
щодо дисципліни
по класах
- Аналіз роботи
центру
протягом
року

надій»
- Аналіз роботи
центру
протягом
року

