ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з ВР і СЗ
В.І.Варцаба

_____________
«___» ______ 2015р.

План роботи
учнівського самоврядування ВПУ №25 м.Хмельницького
на І-ІІ семестр 2015-2016 навчального року
№
з/п
1.

Назва заходу
Засідання учнівського самоврядування.
Визначення мети і завдань учнівського
самоврядування, прав та обов’язків
органів учнівського самоврядування.

Термін
виконання
03.09.

Виконавець
Педагог-оранізатор
Когут О.С.

2.

Засідання учнівського самоврядування з
питання розподілу активу по комітетах.
Затвердження плану роботи учнівського
самоврядування на 2015 – 2016 н.р.
Планування роботи волонтерського
загону «Милосердя».

07.09.

Когут О.С.
Президент УПР

3.

Засідання учнівського самоврядування з
питання підготовки
заходів до Дня
працівників освіти та чергової річниці
створення республіки.
Організувати передвиборчу агітацію
кандидатів у президенти Учнівської
Прибузької
Республіки
«Майбуття
Поділля»

21.09

Парламент УПР,
Когут О.С.

4.

Провести
День
самоврядування,
підготувати
учнів
дублерів
для
проведення перших уроків. (День
навпаки)
Провести волонтерську акцію «Живи,
книго!» у бібліотеці ВПУ №25 з нагоди
Всеукраїнського день бібліотек.

1.10

Навчальний комітет.
Когут О.С.

30.09

Волонтерський загін
«Милосердя»

30.09.

Культурно-масовий,
героїко-патріотичний
комітети УПР,
Когут О.С.

5.

6.

1 жовтня — Міжнародний день людей
похилого віку. (Підготувати вітання
ветеранів війни і праці та відвідати із
концертною програмою геріатричний

пансіонат для ветеранів війни і праці.).
7.

Підготувати та провести заходи до Дня
Українського козацтва. Дня захисника
Вітчизни.

13.10.

8.

Провести вибори президента учнівської
прибузької
республіки
«Майбуття
Поділля»

26.10

Провести конкурс «Краще інтерв`ю»,
присвячений Дню працівників радіо,
телебачення та зв`язку.
10. Провести організаційну роботу із
підготовки та проведення загального
училищного конкурсу «ВПУ №25 має
талант»
11. Підготувати інформаційну лінійку 22
листопада – День пам’яті жертв
Голодомору і політичних репресій

9-14.11

Провести рейд-перевірку аудиторій
ВПУ №25 та кімнат гуртожитку щодо
підготовки до зимового періоду під
гаслом «Збережемо тепло»

12-16.11

9.

12.

героїко-патріотичний,
спортивно-масовий
комітети та комітет
захисту здоров’я УПР,
Парламент УПР,
Когут О.С.

Прес-центр

26.11

Культурно-масов
комітет
Когут О.С

20.11

Героїко-патріотичний
комітет УПР

Побутово-господарськи
й комітет.

1-4.12
Комітет захисту честі та
Підготувати та провести заходи до дня
гідності учнів, комітет
боротьби зі СНІДом та толерантного
захисту здоров’я УПР
відношення до ВІЛ - інфікованних
14. Підготувати та провести заходи до
Грудень
Парламент УПР
Міжнародного дня волонтерів.
15. Підготувати та провести заходи щодо
Комітет захисту честі та
попередження згубних звичок
Листопад-травень гідності учнів, комітет
захисту здоров’я УПР
16. Участь в благодійній акції для дітей
14-19.12
Парламент УПР
–сиріт «Подарунок від Святого Миколая»
17. Організація та проведення Новорічних
21 – 26.12
Парламент УПР
свят.
Звіт
голови
ради
учнівського
самоврядування про проведену роботу за
1 семестр 2015-2016 навчального року.
18.
Звіт голови навчального комітету за І
23.01.
Культурно-масовий,
2015р.
героїко-патріотичний
семестр 2015-2016н.р.
комітети УПР,
Хвилинки інформування про бій під
Когут О.С.
Крутами.
Провести інформаційну лінійку до Дня
Соборності України.
«Україно, соборна державо,
сонценосна колиско моя».
19. Засідання учнівського самоврядування. 21.01.2016р.
Парламент
13.

Звіт про роботу навчального комітету.

УПР
9-11.02.2016р.

Культурно-масовий
комітет УПР

Взяти участь у організації і проведенні
вечора відпочинку, присвяченому Дню
Св.Валентина.
Підготувати
інформаційне
повідомлення
на
лінійку
до
Міжнародного дня рідної мови.
Організувати театральну постановку до
Міжнародного дня театру.
Засідання учнівського самоврядування.
Звіт про роботу культмасового комітету.
Організувати чистоти та благоустрою
«За чисте довкілля»
Прийняти участь у загальноміській акції
«За чисте довкілля»
Здійснити рейд-перевірку у гуртожиток.

11.02.2015р.

Парламент
УПР

26.

Провести інформаційну лінійку до Дня
Чорнобильської трагедії.

20.04 – 24.04

27.

Підготувати та провести концертну
програму
до
Дня
Перемоги
у
Хмельницькому
Геріатричному
пансіонаті для ветеранів війни і праці.

Травень,
2016

Засідання учнівського самоврядування.
Звіт про роботу санітарно-господарчого
комітету.
29. Провести заходи з профорієнтаційної
роботи.

Травень,
2016

Парламент
УПР

квітеньчервень,
2016
Червень,
2016

Парламент
УПР

постійно

Парламент
УПР

20.

Організувати
святкову
присвячену Дню Св.Валентина.

21.

22.

23.
24.
25.

пошту,

28.

30.

1.Звіт
голови
Ради
самоврядування.
2.Звіт голів центрів.

учнівського

31.

За графіком проводити засідання
учнівського
самоврядування.
За
підсумками кожного семестру проводити
лінійку з нагородженням кращих
республіканців.

32.

Проводити робочі лінійки щодо аналізу
роботи і життя училища.

33.

На постійній основі проводити заходи із
зміцнення дисципліни та порядку в

19.02.2016р.

Березень,
2016
14.03.2016

13.04.-17.04.201
6

1 р. на тиждень
по п’ятницях
постійно

Героїко-патріотичний
комітет УПР
Культурно-масовий
комітет УПР
Парламент
УПР
Парламент
УПР

Побутово-господарськи
й комітет.
Комітет захисту
здоров’я учнів та
довкілля УПР
Героїко- патріотичний
комітет УПР

Когут О.С.

Когут О.С.
Президент УПР
Комітет захисту честі та
гідності учнів УПР

училищі.
34.

На
постійній
основі
проводити
волонтерські заходи з метою допомогти
військом під час проведення АТО.

постійно

Парламент
УПР, загін
«Милосердя»

35.

На
постійній
основі
проводити
волонтерські
заходи.
Допомога
ветеранам та інвалідам підшефного
геріатричного пансіонату,
дитячого
притулку в Ружичній тощо.

постійно

Героїко- патріотичний
комітет УПР

36.

На постійній основі проводити заходи
щодо підтримання належного стану
прилеглої території за навчальними
групами училища.

постійно

Побутовогосподарський
комітет УПР

Педагог-організатор

О.С. Когут

Президент УПР

Р. Шевчук

