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№ 
з/п 

ЗМІСТ Дата Відповідальний 

1.  - Затвердження плану роботи.  
 - Розподіл доручень 
 - Призначення голів комісій 
 - Про випуск тележурналу «Горняк» 
та його формат 
 - Прийняти участь у заходах до 150-
річчя від дня народження М. 
Грушевського, 75-роковин трагедій 
Бабиного Яру 
 - Залучати представників учнівського 
самоврядування до прийняття 
внутріліцейних рішень (участь у роботі 
стипендіальної комісії, Раді з 
профілактики правопорушень, засідань 
педагогічних рад з питань діяльності 
учнівського самоврядування) 
 

Вересень 

 

 

 

 

Протягом року 

Заступник 
директора з ВР, 
президент 
учнівського 
самоврядування, 
актив ради, 
старости груп 

2.  - Ознайомлення учнів з єдиними 
режимними правилами роботи ліцею 
 - Про підтримання санітарного стану 
ліцею, закріплення територій 
 - Концертна програма до Дня 
працівників освіти 
 - Посвята у першокурсники 
 - «Козацькі розваги» (до Дня збройних 
сил України) 
 - Організація волонтерського руху 
(акції, адресна допомога людям 
похилого віку, ветеранам війни) 
 - Брати участь у проведенні Днів 
відкритих дверей, Ярмарок професій 
 - Випуск тележурналу «Горняк» 

Жовтень 

 

 

 

 

Протягом року 

Президент 
учнівського 
самоврядування, 
Голови комісій, 
старости груп 

3.  - Організація та проведення заходів з 
відзначення Дня української 
писемності та мови 
 - Організація проведення заходів, 
приурочених річниці Голодомору на 
Україні 1932-1933рр. 
 - Участь учнів в олімпіадах, 
конкурсах, змаганнях 
 - Заходи учнівських колективів щодо 
підготовки ліцею до зимового періоду 

Листопад Президент 
учнівського 
самоврядування, 
Голови комісій, 
старости груп 



 - Відвідування учнями занять 
 - Участь у засіданні Штабу 
профілактики 
 

4.  - Акція «Обери життя. Молодь проти 
СНІДу» 
 - Організація флеш-мобу до 
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 
 - Участь у заходах до Тижня права 
 - Підсумки участі учнів ліцею в 
спортивних змаганнях за І 
семестр(спільне рішення ради та 
адміністрації ліцею) 
 - Заохочення та нагородження  
активних учасників художньої 
самодіяльності, спортивно-масової 
роботи ліцею (спільне рішення ради та 
адміністрації ліцею) 
 - Рейд ради УС по ліцею. Виявлення 
найбільш розповсюджених порушень 
єдиних режимних правил 
 - Підготовка та святкування Нового 
року та Різдвяних свят 

Грудень Президент 
учнівського 
самоврядування, 
Голови комісій, 
старости груп 

5.  - Звіт Президента УС про проведену 
роботу за І семестр 2016-2017 н.р. 
 - Обговорення та затвердження плану 
роботи на ІІ семестр 
 - Організувати допомогу та прийняти 
участь у проведенні Уроків мужності 
до Дня Соборності України, 
відзначення пам'яті Героїв Крут 
 - Залучати волонтерський рух до 
профорієнтаційної роботи серед учнів 
випускних класів загальноосвітніх 
шкіл міста та району 
 - Робота бригад взаємодопомоги 
учням, слабшим у навчанні 

Січень Президент 
учнівського 
самоврядування, 
Голови комісій, 
старости груп 

6.  - Фотоколаж «Професія моїх батьків» 
 - Операція «Ветеран живе поруч» 
 - Заходи до Дня рідної мови та до Дня 
св. Валентина 
 - Порядок проведення турніру з 
волейболу 
 

Лютий Президент 
учнівського 
самоврядування, 
Голови комісій, 
старости груп 



7.  - Організація та проведення свята до 
Міжнародного жіночого дня 8-Березня 
 - Прийняти участь у проведенні 
Шевченківських днів 
 - Провести Єдиний день пропаганди 
безпеки життя і здоров’я 
 - Звернення до учнів та батьків про 
недопущення та попередження 
правопорушень. Питання проведення 
батьківських зборів 
 

Березень Президент 
учнівського 
самоврядування, 
Голови комісій, 
старости груп 

8.  - День гумору та сміху 
 - Акція «За чисте довкілля» 
генеральне прибирання території 
ліцею після зимового періоду 
 - Звіти  про роботу голів комісій 
 - Виставка пасхальних дерев 
 

Квітень Президент 
учнівського 
самоврядування, 
Голови комісій, 
старости груп 

9.  - Провести заходи до Дня перемоги у 
Другій світовій війні, Дня Матері 
 - Провести учнівську акцію «Скажімо 
«НІ!» шкідливим звичкам 
 - Звіт президента УС про проведену 
роботу за навчальний рік 

Травень Президент 
учнівського 
самоврядування, 
Голови комісій, 
старости груп 

10.  - Інструктажі щодо охорони життя і 
здорв’я  під час літніх канікул 
 - Про нагородження і заохочення 
кращих учнів ліцею за підсумками 
року 
 - Висвітлювання діяльності 
учнівського самоврядування в засобах 
масової інформації та на сторінці сайту 

Червень Президент 
учнівського 
самоврядування, 
Голови комісій, 
старости груп 

 
 

 
 


