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План роботи  

Ради старшокласників «Лідер» 
Рукшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2016 – 2017 н.р. 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Відповідальні Дата 

проведення 

1.  Підготовка та проведення виборів голови 

учнівського самоврядування, членів 

комісій. 

Організаційний 

комітет 

ІІ т. вересня 

2.  Проведення засідання членів учнівського 

комітету школи  

Голова учнівського 

комітету, 

Усі комісії 

2-й, 4-й 

тиждень 

щомісяця  

3.  Акція Милосердя «Допомога пораненим в 

АТО» 

Голова учнівського 

комітету, 

Усі комісії 

ІІ т. вересня 

4.  Ознайомлення  учнів зі статутом  школи, 

статутом шкільного учнівського 

самоврядування, правилами для учнів. 

Вивчення тексту гімну школи. Організація 

навчання членів учнівського 

самоврядування. 

Голова учнівського 

комітету, 

Усі комісії 

Вересень 

5.  Оголосити конкурс на визначення 

«Кращого старосту року», «Кращого класу 

школи», «Кращого класного куточка». За 

результатами конкурсів переможців 

нагородити грамотами наприкінці року. 

Комісія загальної та 

позашкільної освіти 

Вересень 

 

 

 

 

6.  Акція «Подаруй дитині життя» Голова учнівського 

комітету, 

Усі комісії 

Вересень 

7.  Проведення місячника безпеки 

життєдіяльності «Увага! Діти на дорозі!» 

Усі комісії 23.08.-

25.09.16 

8.  Участь у проведенні  Дня фізичної 

культури та спорту 

Комісія спорту та 

здорового способу 

життя 

16.09.16р. 

9.  Організація зустрічей із працівниками 

правоохоронних органів 

Комісія захисту прав 

дітей та допомоги у 

проблемних 

ситуаціях 

Щомісяця 

10.  Організація трудових десантів (прибирання  

пришкільної території та території 

пам’ятника загиблим воїнам 

односельчанам) 

Голова учнівського 

комітету, 

усі комісії 

Щомісяця 

11.  Організація проведення свята квітів Комісія культури та 

дозвілля 

23.09.16р. 

12.  Взяти участь у районному еколого-

натуралістичному поході «Біощит» 

Комісія екології та 

краєзнавства 

25.09.16р. 

 



13.  Організація проведення Дня туризму Комісія з питань 

культури та дозвілля 

27.09.16р. 

14.  Участь у проведенні свята до Дня 

працівника освіти. Вітання вчителів – 

пенсіонерів. 

Голова учкому 

Комісія культури та 

дозвілля 

30.09.16р. 

  

 

15.  Районний конкурс «Космічні фантазії» 

«Мирний космос» 

Усі комісії 

 

Вересень 

Жовтень 

16.  Проведення тижня учнівського 

самоврядування. 

Голова учкому, усі 

комісії 

І тиждень 

Жовтня 

17.  Участь у проведенні акції «Милосердя» до 

Міжнародного дня людей похилого віку. 

Голова учкому, 

комісія толерантності 

та духовного 

розвитку 

01. 10.16р 
 
 
 

18.  Районна виставка конкурс «Галерея 

мистецтв» Номінація: образотворче 

мистецтво 

Голова учкому, усі 

комісії 

До 2.10.16р. 

19.  Участь в організації проведення  мітингу, 

присвяченого Дню визволення …від 

німецько-фашистських загарбників. 

Надання допомоги ветеранам і вдовам 

загиблих воїнів, а також самотнім 

мешканцям похилого віку у прибиранні 

подвір’я. 

Голова учкому, усі 

комісії 

Жовтень 

 

 

 

 

 

 

20.  Районний фестиваль-конкурс «Хотинська 

зіронька» 

Комісія з питань 

культури та дозвілля 

Жовтень 

І декада 

21.  Тиждень національно-патріотичного 

виховання. 

Комісія з питань 

культури та дозвілля 

10.10-

14.10.16р. 

22.  Участь у районному заочному конкурсі –

огляді внутрішнього та зовнішнього 

озеленення навчальних закладів «Галерея 

кімнатних рослин» 

Комісія екології та 

краєзнавства 

До 

20.10.16р. 

23.  Взяти участь у районному конкурсі юних 

програмістів «Байт» 

Комісія з питань 

загальної та 

позашкільної освіти 

Жовтень 

24.  Організація заходів під час осінніх канікул Голова учкому, усі 

комісії  

З 31.10 до 

6.11.16р. 

25.  Районна конференція Всеукраїнської 

експедиції учнівської та студентської 

молоді «Моя Батьківщина – Україна» 

Комісія з питань 

загальної та 

позашкільної освіти 

До  

4.11.16р. 

26.  Проведення спеціальних уроків, конкурсів, 

фестивалів з відзначення Дня української 

писемності та мови. 

Комісія з питань 

загальної та 

позашкільної освіти 

9.11.16р. 

 

 

27.  Районний конкурс юних дизайнерів Комісія культури та 

дозвілля 

Листопад 

 

28.  Участь у районному фестивалі-конкурсі Комісія культури та Листопад 



«Свято оркестрової музики» дозвілля 

29.  Участь у проведенні Дня пам’яті  жертв 

голодомору 1932-1933 років «Минуле 

стукає у наші серця» 

Комісія культури та 

дозвілля 

24.11.16р. 

30.  Участь у місячнику військово-

патріотичного виховання 

Комісія спорту та 

здорового способу 

життя 

грудень 

31.  Участь у проведенні просвітницької акції 

«АнтиСНІД». Конкурс плакатів. 

Усі комісії 

 

01.12.16р. 

32.  Проведення акції «Милосердя нашої душі». 

Допомога інвалідам. 

Комісія толерантності 

та духовного 

розвитку 

02.12.16р. 

33.  Участь у проведенні Тижня правових знань Голова учкому, усі 

комісії 

грудень 

34.  Участь у проведенні  вечора-конкурсу до 

Дня Збройних сил України серед учнів 10-

11 кл. 

Комісія культури та 

дозвілля 

09.12.16р. 

35.  Участь у проведенні  свята Андрія 

Первозванного для учнів 5-8 кл. 

Комісія культури та 

дозвілля 

13.12.16р. 

36.  Участь у проведенні  свята Святого 

Миколая Чудотворця «У Миколая багато 

роботи» для учнів 1-8 кл.  

Комісія культури та 

дозвілля 

19.12.16р. 

  

 

37.  Взяти участь у районному конкурсі – 

виставці «Новорічна композиція» 

Культурно – масова 

комісія 

26.12.16р. 

38.  Участь у проведенні  новорічних ранків та 

карнавалів. 

Голова учкому, усі 

комісії 

30.12.16р. 

39.  Організація заходів під час зимових 

канікул 

Голова учкому, усі 

комісії 

31.12.16-  

15.01.17р. 

40.  Допомога в організації заходів до «Дня 

Соборності України» 

 

Комісія загальної та 

позашкільної освіти 

Січень 

41.  Участь у проведенні свята до Дня Святого  

Валентина «Кохання врятує світ». Робота 

поштової скриньки для закоханих. 

Культурно – масова 

комісія 

Лютий 

 

 

 

42.  Районний конкурс сучасного танцю «У 

ритмах XXІ ст. 

Культурно – масова 

комісія 

Лютий 

43.  Участь у проведенні заходів до Дня 

вшанування героїв Небесної сотні. 

Голова учкому, усі 

комісії 

17.02.16р. 

44.  Участь у проведенні КВК-ЮІР та КВК-

ДЮРП 

Культурно – масова 

комісія 

Лютий 

 

45.  Підготовка до участі у районному конкурсі 

української декоративної творчості 

Культурно – масова 

комісія 

Лютий 

46.  Організація проведення тижня знань з 

основ безпеки життєдіяльності. 

Голова учкому, усі 

комісії 

Березень 

 



47.  Участь у районному конкурсі 

експериментальнио-дослідницьких робіт із 

природознавства та біології «Юний 

дослідник» 

Комісія загальної та 

позашкільної освіти 

Березень  

І декада 

 

 

48.  Районний конкурс з початкового 

технічного моделювання 

Голова учкому, усі 

комісії 

Березень 

49.  Участь  у проведенні свята до 

Міжнародного жіночого дня «Жінка – 

богиня». Випуск вітальних стінгазет. 

Культурно – масова 

комісія 

Березень 

 

 

50.  Взяти участь у районному конкурсі 

екологічних агітбригад 

Комісія екології та 

краєзнавства 

Березень 

 І декада 

51.  Підготовка до проведення Шевченківських 

днів 

Культурно – масова 

комісія 

Березень 

52.  Участь у проведенні «Ярмарку професій» 

для учнів 9-11 кл. 

Комісія загальної та 

позашкільної освіти 

Березень 

 

53.  Участь у проведенні просвітницької акції 

«Всесвітній день боротьби із 

туберкульозом». Випуск стінгазети 

«Обережно – туберкульоз». 

Комісія спорту та 

здорового способу 

життя 

21.03.17р. 

54.  Організація заходів під час весняних 

канікул 

Голова учкому, усі 

комісії 

З 27.03.до 

2.04.17р. 

55.  Районна виставка конкурс «Галерея 

мистецтв». Номінація: декоративно-

ужиткове мистецтво 

Культурно – масова 

комісія 

Березень 

Квітень 

 

56.  Районний фестиваль-конкурс дитячої та 

юнацької творчості «Чисті роси» в 

номінації «Театральне мистецтво» 

Комісія з питань 

культури та дозвілля 

Березень 

Квітень 

57.  Участь у проведенні акції «Посади дерево», 

«Дахи для птахів» з нагоди відзначення 

Дня Землі. 

Усі комісії Квітень 

58.  Організація роботи трудових десантів 

«Школа – наш дім, ми господарі в нім». 

Голова учкому, усі 

комісії 

Протягом 

року 

59.  Участь у проведенні  Дня здоров’я  

«Здорова дитина – здорова родина – 

здорова  нація». 

Усі комісії Квітень  

 

 

60.  Районна виставка технічної та 

декоративно-прикладної творчості «Наш 

пошук і творчість тобі Україно» 

Голова учкому, усі 

комісії 

Квітень 

61.  Районний конкурс КВК «ДЮП» Культурно – масова 

комісія 

Квітень 

62.  Участь у відзначенні річниці 

Чорнобильської трагедії «Чорнобиль – 

краса та біль України»; 

Культурно – масова 

комісія 

26.04.17р. 

63.  Участь у проведенні свята до Дня Пам'яті, 

Примирення та Перемоги над нацизмом у 

Другій Світовій війні 

Голова учкому, усі 

комісії 

Травень 

 

 



64.  Взяти участь у проведенні Дня вишиванки Культурно – масова 

комісія 

Травень 

 

65.  Організація екскурсійних поїздок Комісія спорту та 

здорового способу 

життя 

Протягом 

року 

66.  Проведення анкетування серед учнів 7-11 

кл. з метою покращення роботи 

учнівського самоврядування у школі 

наступного навчального року. 

Голова учкому Травень 

67.  Підбиття підсумків конкурсу на визначення 

«Кращого старосту року», «Кращого класу 

школи», «Кращого класного куточка». За 

результатами конкурсів переможців 

нагородити грамотами наприкінці року.…. 

Голова учкому, усі 

комісії 

Травень  

68.  Організація та проведення рейд-перевірки 

«Зовнішній вигляд учнів» 

Комісія дисципліни 

та порядку 

Щомісяця 

69.  Організація та проведення рейд-перевірки 

підручників 

Комісія дисципліни 

та порядку 

Щомісяця 

70.  Організація та проведення операцій: 

«Урок», «Щоденник», «Домашнє 

завдання». 

Комісія дисципліни 

та порядку 

Щомісяця 

71.  Проведення рейдів – перевірок 

відвідування учнями уроків, санітарно-

гігієнічного стану класних кімнат, 

контролю за якістю чергування чергових 

класів. 

Комісія дисципліни 

та порядку 

Протягом 

року 

72.  Проведення щопонеділка та щоп’ятниці 

протягом навчального року 

загальношкільних лінійок.   

Усі комісії Протягом 

року 

73.  Співпрацювати  з учителями щодо 

покращення дисципліни учнів на перервах, 

дотримання чистоти і порядку в класних 

кімнатах, участі в шкільних і позашкільних 

заходах. 

Голова учкому, усі 

комісії 

Протягом 

року 

74.  Координувати роботу  всіх комісій. Голова учкому Протягом 

року 

75.  Провести самоаналіз роботи всіх комісій 

учкому за 2016/2017 н.р. 

Голови комісій  Травень 

76.  Проаналізувати роботу учкому за рік, 

провести підсумкове засідання, скласти 

план роботи пришкільного оздоровчого 

табору «Наддністряночка». 

Голова учкому  Травень 

 


