
                                                                                                                                           

План 

 роботи Ради лідерів учнівського самоврядування  

ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище  

імені П. Р. Поповича» 

 на 2020 - 2021 навчальний рік. 
 

 

№ засідання, 

дата 

проведення 

Питання, що винесенні для 

обговорення 

Відповідальний 

виконавець 

Загальне 

керівництво 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

Засідання 1 

 вересень 

1. Звіт членів учнівського 

самоврядування про роботу 

за минулий рік 

 

2. Затвердження плану роботи 

на 2020-2021 н. р. 

 

3. Вивчення положення про 

учнівське самоврядування та 

обов’язки активу 

навчальних груп. 

 

4. Підготовка святкового 

заходу, присвяченому Дню 

професійно-технічної освіти, 

Дню вчителя. 

Голова 

самоврядування 

 

 

Голова 

самоврядування 

 

Голови комітетів 

Члени комітетів 

 

 

 

 

Комітет з 

культмасової 

роботи 

 

Директор 

 

 

 

Заступник 

директора з ВР. 

Заступник 

директора з ВР. 

 

 

 

Голова комісії 

керівників груп 

 

Засідання 2 

жовтень 

1. Вибори голів комітетів 

 

2. Підготовка до 

екскурсійної діяльності, 

функціонування музею 

космонавтики. 

3. Святкування Дня 

Захисника України, Дня 

Козацтва 

4. Допомога учнівського 

самоврядування у роботі 

рад профілактики 

правопорушень в 

училищі. 

 

 

Голова 

самоврядування 

Члени 

учнівського 

самоврядування 

 

Комітет з 

культмасової 

роботи 

Комітет з 

дисципліни та 

правової 

культури 

 

Заступник 

директора з ВР. 

 

Заступник 

директора з ВР 

 

Заступник 

директора з ВР. 

 

Заступник 

директора з ВР, 

голови 
самоврядування 

 



Засідання 3 

 Листопад 

 

1. Інформація про 

відвідування учнями занять 

 

 

 

2. Підготовка та проведення 

Дня української мови та 

писемності 

 

 

3. Організація екскурсій до 

музею космонавтики імені 

П. Р. Поповича 

 

4. Заходи присвячені Дню 

студента 

Комітет з 

дисципліни та 

правової 

культури 

 

Комітет 

культури та 

відпочинку 

 

 

Комітет 

культури та 

відпочинку 

 

Голови комітетів 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора з ВР 

та НР 

 

 

Заступник 

директора з ВР 

керівники груп 

Заступник 

директора з ВР, 

Заступник 

директора з ВР, 

керівники груп 

 

 

Засідання 4 

 Грудень 

1. Звіти голів комісій про 

проведену роботу у 

листопаді 

 

2. Про підготовку концерту 

на свято Збройних сил 

України  

 

 

3. Проведення 

Всеукраїнського тижня  

правових знань 

 

 

 

4.  Організація підготовки та 

проведення новорічних 

заходів. 

 

 

Комітет 

культури та 

відпочинку 

 

Комітет зі 

спорту та 

здорового 

способу життя. 

 

Комітет з 

дисципліни та 

правової 

культури 

 

 

Голови комітетів 

 

 

 

 

Заступник 

директора з ВР 

 

Фізрук 

училища 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

Заступник 

директора з ВР, 

НВР, НР, 

викладач права 

 

 

Заступник 

директора з ВР, 

НВР 

 
 

 

Засідання 5 

Січень 

1. Підведення підсумків 

роботи навчальних груп за 

1 семестр. 

2. Участь у гуртковій роботі 

 

3. Профілактичні рейди щодо 

підготовленості учнів до 

навчальних занять. 

Голова 

самоврядування 

 

Голови комітетів 

 

Комітет 

навчальної 

діяльності та 

дисципліни, 

правової 

культури 

Директор, 

заступник 

директора з ВР. 

Заступник 

директора з ВР 

 

Засідання 6 

 Лютий 

1. Інформація комітету 

соціального захисту учнів 

про роботу з питань 

Комітет 

соціального 

захисту учнів  

Заступник 

директора з ВР, 

соціальний 

 



захисту прав і інтересів 

учнів 

2. Організація зустрічей з 

воїнами АТО 

3. Підготовка святкового 

заходу до Дня 8 березня 

 

 

 

Члени комітетів 

 

 

Комітет 

культури та 

відпочинку 

 

педагог 

 

Заступник 

директора з ВР 

 

 Заступник 

директора з ВР 

 

Засідання 7 

Березень 

1. Підготовка до Дня 

космонавтики та виставки 

технічної творчості. 

 

 

 

 

2. Виховання у учнів 

культури здорового 

способу життя. 

 

 

Комітет з 

навчальної та 

виробничої 

діяльності, 

комітет 

культури та 

відпочинку 

Комітет зі 

спорту та 

здорового 

способу життя 

 

Заступник 

директора з ВР, 

НВР 

 

 

 

 

Керівник 

фізичного 

виховання 

 

 

 

Засідання 8 

 Квітень 

1. Підсумки роботи     

навчальних груп за 1 

квартал 

2. Проведення місячника з 

благоустрою міста 

 

 

3. Підготовка свята до Дня 

пам’яті 

Голови комітетів 

 

 

Комітет 

фінансової і 

господарської 

роботи 

Комітет 

культури та 

відпочинку 

Директор 

 

 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

Заступник 

директора з ВР 

 

Засідання 9 

Травень 

1. Підсумки роботи комітетів 

за квітень. 

2. Підготовка до свята  

« Тато, мама і я – сім'я, моя 

група і я - спортивна сім’я» 

 

3. Звіт центру інформації та 

преси за навчальний рік 

 

Голови комітетів 

 

Комітет зі 

спорту та 

здорового 

способу життя. 

Голова центру 

інформації та 

преси 

Заступник 

директора з ВР 

Керівник 
фізичного 

виховання 
 

Заступник 

директора з ВР 

 

Засідання 10 

Червень 

1. Підготовка до випускного 

свята.  

 

2. Звіт голови Учнівської 

Ради про проведену роботу 

у II семестрі. 

 

3. Підготовка до нового 

навчального року 

(узгодження графіку робіт).   

Комітет 

культури та 

відпочинку 

Голова 

самоврядування 

Голова 

самоврядування, 

голови комітетів 

 

Заступник 

директора з ВР 

 

Заступник 

директора з ВР 

 

 

Директор, 

заступник 

директора з ВР 

 

 


