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Місяць Зміст роботи Відмітка про 

виконання 

Вересень 

 

1 Засідання 

1. Перегляд структури учнівського 

самоврядування .  

2. Розподіл обов’язків серед членів 

комісії  

3. Затвердження плану проведення 

засідань учнівського 

самоврядування на І семестр. 

2. Засідання 

1 Визначення завдань щодо роботи 

комісій учнівського 

самоврядування на навчальний 

рік, затвердження плану роботи на 

новий рік. 

2 Затвердження плану – сітки 

роботи органів учнівського 

самоврядування на вересень. 

3 Проект « Весела перерва» 

3. Засідання. 

1. Про роль самоврядування у 

підготовці та проведенні 

старостату.  

 

2. Організація та проведення у 

закладі освіти Дня працівника 

освіти. Організація та проведення 

Дня самоврядування на честь 

цього свята. 

4. Засідання 

1. Результати проведення рейдів – 

перевірок, огляду – конкурсу куточків 

та озеленення класних кімнат. 

2. Затвердження плану – сітки роботи 

органів учнівського самоврядування 

на жовтень. 

 

 

 Педагог-організатор.  

Тренінг на тему:« Ти лідер» 

За графіком 

Жовтень 1  Засідання голів комітетів 

учнівського самоврядування. 

2. Засідання 

1. Результати проведених рейдів – 

перевірок. 

2. Акція «Теплі долоньки» до Дня 
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людей похилого віку. 

3. Засідання 

1. Прийняти участь в соціальному 

проекті «Допомога учням в 

організації дозвілля в позаурочний 

час». 

2. Робота комісії дисципліни і 

порядку по організації контролю за 

чергуванням , порядком у 

приміщенні закладу освіти та на 

його території. 

   4.Засідання 

1. Проведення конкурсу на кращий 

класний куточок. 

2. Затвердження плану роботи органів 

учнівського самоврядування на 

листопад. 

 

 Педагог-організатор. 

Тренінг на тему «Відповідальність» 

За графіком 

Листопад      1 Засідання 

1. Підсумки роботи учнівського 

колективу за І чверть (успішність, 

поведінка учнів, їх участь у роботі 

класу, закладу освіти). 

2. Робота по питанню боротьби з 

правопорушеннями учнів. Роль 

комісії дисципліни і порядку у цій 

роботі. 

2. Засідання 

1. Проведення акції «Запали свічку 

пам’яті» до Дня пам’яті жертв 

Голодомору. 

3. Засідання 

1. Заслуховування питання про 

дисципліну учнів під час 

перебування узакладі освіти та 

позашкільний час. Робота комісії 

дисципліни та порядку по 

вихованню в учнів свідомої 

дисципліни. 

4. Засідання 

2. Затвердження плану роботи 

органів самоврядування на 

грудень. 
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 Педагог-організатор 

Тренінг на тему: «Організованість» 

За графіком 

Грудень 

 

1 Засідання 

1. Робота комісії навчання з учнями, 

які мають початковий рівень знань 

та учнів, які нерегулярно 

виконують домашні завдання. 

2. Контроль з боку комісії 

дисципліни та порядку за 

зовнішнім виглядом учнів у 

закладі освіти. Організація рейдів 

– перевірок. 

2. Засідання 

1. Акція «Прояви турботу і 

обачливість». 

3. Засідання 

1. Результати роботи  комісій за І 

семестр, (підсумки роботи  у 

повному її складі та окремо по 

комісіях). 

2. Організація проведення 

Новорічних свят. 

4. Засідання 

1. Затвердження плану проведення  

зимових канікул, складеного з 

членами мерії спільно з класними 

колективами, педколективом закладу 

освіти. 

2. Затвердження плану роботи органів 

учнівського самоврядування на 

січень. 

 

 

 Педагог-організатор 

Тренінг на тему : «Повага. Авторитет» 

За графіком 

Січень 

 

1 Засідання 

1. Затвердження плану проведення 

засідання учнівського 

самоврядування на ІІ семестр. 

2. Проведення роботи з учнями 

схильними до правопорушень. 

1. Засіданя. 

1. Затвердження плану роботи 

органів учнівського 

самоврядування на лютий. 
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 Педагог-організатор 

Тренінг на тему: « Конфлікт» 

За графіком 

Лютий Учнівське самоврядування 

1 Засідання 

1. Акція «Найкраща годівничка» 

2. Святкова пошта до Дня Святого 

Валентина. 

2. Засідання 

1. Результати проведених рейдів 

перевірок. 

3. Засідання 

1. Роль учнівського самоврядування 

у виявленні обдарованих учнів. 

Організація зустрічей за 

інтересами та захопленнями. 

4. Засідання 

1. Затвердження плану роботи органів 

учнівського самоврядування на 

березень. 

 

 

 Педагог-організатор 

Тренінг на тему: «Креативність» 

За графіком 

Березень Учнівське самоврядування 

1 Засідання 

1. Організація та проведення тижня 

сім’ї. 

2. Проведення свята жіночності та 

краси. 

2. Засідання  

1. Проведення рейду перевірки по 

прибиранню класних кімнат. 

1. Засідання 

1. Організація та проведення 

Шевченківського тижня. 

3. Засідання 

1. Проведення заходів до 

Всесвітнього та Всеукраїнського днів 

боротьби із захворювання на 

туберкульоз. 

2. Затвердження плану роботи органів 

учнівського самоврядування на 

квітень. 

 

 

 

 

 

Педагог-організатор 

Тренінг на тему: «Твори добро» 

За графіком 
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Квітень 

 

1 Засідання 

1. Акція « Благоустрій» 

2. Організація та проведення заходів 

до Всесвітнього дня здоров’я. 

2. Засідання 

1. Підготовка до проведення в школі 

Вахти пам’яті на честь Дня Перемоги. 

3. Засідання 

1. Організація та проведення заходів 

до Дня пам’яті Чорнобиля. 

2. Затвердження плану роботи органів 

учнівського самоврядування на 

травень. 

 

 

 Педагог-організатор 

Тренінг на тему: «Мій проект. Моя 

акція» 

За графіком 

Травень 1 Засідання 

1. Співпраця мерії з колективами 

класів та педколективом школи у 

виконанні планів та завдань, 

передбачених річним планом 

роботи школи. Результативність 

цієї роботи. 

2. Акція «Пам'ять» 

2. Засідання 

1.Підведення підсумків роботи 

самоврядування за навчальний рік 

та плани на майбутнє. 

3. Засідання 

1. Проведення звітно – виборних 

зборів. 

 

 

 Педагог-організатор 

Підсумки. Планування на наступний 

рік. 

 

Червень 1. Засідання 

1. Визначення завдань щодо роботи 

мерії на наступний навчальний рік. 

2. Засідання 

1. Складання учкомом з колективами 

класів пропозицій до плану роботи на 

наступний навчальний рік. 

 

 
 


