
План роботи учнівського самоврядування  

на 2020-2021 навчальний рік 

 
Місяць Міністерств

о освіти і 

навчання  

Міністерство 

культури і 

дозвілля  

Міністерство 

охорони 

здоров’я і 

спорту 

Міністерство 

інформації 

Міністерство 

дисципліни і 

порядку  

Міністерство 

праці  

Організація та 

аналіз роботи 

Відмітка 

про 

виконання 

В 

е 

р 

е 

с 

е 

н 

ь 

Планування 

роботи 

учнівських 

об’єднань, 

волонтерськи

х загонів. 

 

Вибори 

активу 

класів. 

 

Контроль 

результатів 

навчальних 

досягнень 

учнів. 

 

 

Підготовка 

святкової 

програми до 

Дня 

працівників 

освіти. 

 

Участь у 

спортивному 

квесті «Рухова 

активність – 

здоровий 

спосіб життя». 

 

Організація 

тижня фізичної 

культури і 

спорту в 

Україні. 

 

Підготовка 

спортивного 

свята 

«Олімпійці 

серед нас». 

 

Випуск 

стіннівок та 

плакатів до 

Дня спорту. 

 

Проведення 

інформаційних 

дайджестів 

«Увага! Діти на 

дорозі!». 

 

Проведення 

інформаційних 

дайджестів про 

небезпеку 

захворювання 

COVID-19. 

Складання 

графіка 

чергування по 

школі.  

 

Розроблення 

пам’ятки 

чергового в 

класі. 

 

Рейд «Урок», 

«Діловий 

стиль». 

Рейд-перевірка 

зовнішнього 

вигляду учнів. 

 

Рейд-перевірка 

класних кімнат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл 

пришкільної 

території між 

класними 

родинами. 

 

Організація 

чергування учнів 

по школі, 

їдальні, класних 

кімнатах. 

 

Контроль за 

санітарним 

станом у класах. 

 

Участь у 

Всеукраїнських 

благодійних 

акціях. 

Планування 

роботи органів 

учнівського 

самоврядування, 

волонтерських 

загонів на І 

семестр. 

 

Обговорення 

лідерами 

учнівського 

самоврядування 

пам’ятки правил 

поведінки 

здобувачів 

освіти. 

 



Ж 

о 

в 

т 

е 

н 

ь 

Рейд-

перевірка 

виконання 

учнями 

письмових 

домашніх 

завдань. 

 

Контроль 

результатів 

навчальних 

досягнень 

учнів. 

 

Рейд-

перевірка 

щоденників. 

 

Проведення 

святкової 

програми 

«Вдячність, 

шана нині лине 

вам!» до Дня 

працівників 

освіти. 

 

Проведення 

шкільного 

квесту «Ми – 

нащадки 

козаків» до Дня 

українського 

козацтва. 

Спортивні 

естафети на 

великій 

перерві. 

Випуск 

інформаційної 

стіннівки 

«COVID-19». 

 

Випуск 

стіннівок, 

плакатів до 

Дня 

працівників 

освіти. 

 

Виставка 

малюнків до 

Дня захисника 

України. 

 

Провести 

тематичні 

дайджести 

«Здорові 

звички – 

здоровий 

спосіб життя». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рейд «Урок», 

«Діловий 

стиль». 

Рейд-перевірка 

зовнішнього 

вигляду учнів. 

 

Рейд-перевірка 

класних кімнат. 

 

Контроль за 

санітарним 

станом 

підручників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація 

контролю за 

пришкільною 

територією. 

 

Контроль за 

санітарним 

станом у класах. 
 

Участь в акції 

«Турбота» 
 

Участь у  

Всеукраїнській 

акції «Назустріч 

мрії». 

 

Виготовлення 

сувенірів та 

оберегів для 

військових. 

 

Участь в акції 

«Затишок». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання 

учнівського 

самоврядування. 

Планування 

проведення 

заходів щодо 

булінгу в школі.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л Участь у Організація та Організація Організувати Рейд «Урок», Слідкувати за Засідання  



и 

с 

т 

о 

п 

а 

д 

проведенні 

шкільних 

олімпіад. 

 

Індивідуальн

а робота з 

учнями, що 

навчаються 

на 

початковому 

рівні. 

 

Контроль за 

результатами 

навчальних 

досягнень 

учнів. 

 

проведення 

заходів з 

нагоди 

відзначення 

Дня гідності і 

свободи. 

 

Організація і 

проведення 

заходів до 

Міжнародного 

дня 

толерантності. 

участі учнів у 

міських 

змаганнях. 

 

Спортивні 

естафети на 

великій 

перерві. 

виставки з 

нагоди 

відзначення 

Всесвітнього 

дня дитини. 

«Діловий 

стиль». 

Рейд-перевірка 

зовнішнього 

вигляду учнів. 

 

Рейд-перевірка 

класних кімнат. 

 

Засідання 

учнівської 

шкільної ради 

профілактики 

 

Профілактика 

шкідливих 

звичок. Рейд 

«Палінню – 

ні!». 

 

Контроль за 

санітарним 

станом 

підручників. 

 

 

 

розвитком 

волонтерського 

руху. 

 

Провести акцію 

«Добрі справи» з 

нагоди 

відзначення 

Всесвітнього дня 

доброти. 
 

Проведення 

благодійної акції 

«Назустріч мрії» 

 

Участь в акції 

«Запали свічку 

пам’яті». 
 

 

учнівського 

самоврядування. 

Проведення ради 

профілактики. 

Г 

р 

у 

д 

е 

н 

ь 

Контроль за 

результатами 

навчальних 

досягнень 

учнів. 

 

Звіт про 

навчальні 

досягнення 

учнів. 

Підготовка і 

проведення 

виховного 

заходу «СНІДу 

– ні!». 

 

Організація та 

проведення 

козацьких 

забав до Дня 

Проведення 

спортивно-

розважальної 

програми до 

Дня Збройних 

Сил України. 

 

Спортивні 

естафети на 

великій 

Проведення 

виставки 

малюнків 

«СНІДу – ні!» 

 

Виставка 

малюнків до 

Дня збройних 

сил України. 

 

Рейд «Урок», 

«Діловий 

стиль». 

Рейд-перевірка 

зовнішнього 

вигляду учнів. 

 

Рейд-перевірка 

класних кімнат. 

Організація 

контролю за 

пришкільною 

територією. 

 

Контроль за 

санітарним 

станом у класах. 

 

Проведення 

Засідання 

учнівського 

самоврядування. 

Планування 

новорічного 

свята. 

 

Засідання 

учнівського 

самоврядування. 

 



збройних сил 

України. 

 

Організація та 

проведення 

свята Святого 

Миколая. 

 

Організація та 

проведення 

новорічних 

свят. 

 

перерві. Виставка 

новорічних 

виробів. 

Контроль за 

санітарним 

станом 

підручників. 

 

 

 

благодійної акції 

«Назустріч мрії» 

 

Виготовлення 

сувенірів та 

оберегів для 

військових. 

 

Підсумки роботи 

за І семестр. 

С 

і 

ч 

е 

н 

ь 

Рейд-

перевірка 

виконання 

учнями 

письмових 

домашніх 

завдань. 

Контроль за 

результатами 

навчальних 

досягнень 

учнів. 

 

 

 

 

Підготовка та 

проведення 

заходів  до дня 

Соборності 

України «22 

січня – День 

Соборності 

України: 

«Славетний 

день в історії 

України». 

Організувати  

проведення   

свята «Коляда 

іде». 

Організація 

участі учнів у 

міських 

змаганнях. 

 

 

Проведення 

інформаційних 

дайджестів 

«Обережно – 

COVID-19!» 

Організувати  

шкільну 

виставку 

малюнків, 

фотографій  

«Зимова казка 

через 

об’єктив». 

Рейд «Урок», 

«Діловий 

стиль». 

Рейд-перевірка 

зовнішнього 

вигляду учнів. 

Рейд-перевірка 

класних кімнат. 

 

Організація 

чергування учнів 

по школі, 

їдальні, класних 

кімнатах. 

Контроль за 

санітарним 

станом у класах. 

Участь в акції 

«Турбота».   

Організувати 

виготовлення та 

розвішування 

годівничок для 

птахів. 

Планування 

роботи органів 

учнівського 

самоврядування, 

волонтерських 

загонів на ІІ 

семестр. 

Засідання 

учнівського 

самоврядування. 

Планування 

вечору зустрічі 

випускників 

минулих років. 

 

Л 

ю 

Рейд-

перевірка 

шкільних 

Підготовка 

зустрічі з 

воїнами-

Спортивні 

естафети на 

великій 

Виставка 

малюнків 

«Державні 

Рейд «Урок», 

«Діловий 

стиль». 

Організація 

чергування учнів 

по школі, 

Засідання 

учнівського 

самоврядування. 

 



т 

и 

й 

підручників. 

Співпраця з 

учителями-

предметника

ми, класними 

керівниками. 

Рейд-

перевірка 

виконання 

учнями 

письмових 

домашніх 

завдань. 

афганцями 

«Час і досі не 

загоїв рану – 

цей одвічний 

біль 

Афганістану». 

Проведення 

виховного 

заходу до Дня 

пам’яті Героїв 

Небесної 

Сотні. 

Проведення 

заходів з 

нагоди 

відзначення 

Дня Святого 

Валентина. 

Проведеня 

заходів до 

Всесвітнього 

Дня доброти. 

перерві. 

 

символи 

України». 

Виставка 

валентинок до 

Дня Святого 

Валентина. 

Виставка 

малюнків про 

первоцвіти. 

Провести:  

конкурс «День 

квітів», 

конкурс 

дитячої 

творчості 

(поробки з 

вторинних 

матеріалів та 

ін.) 

Рейд-перевірка 

зовнішнього 

вигляду учнів. 

Рейд-перевірка 

класних кімнат. 

Засідання 

учнівської ради 

профілактики. 

 

 

 

їдальні, класних 

кімнатах. 

Контроль за 

санітарним 

станом у класах. 

Участь у  

Всеукраїнській 

екологічній акції 

«Первоцвіт». 

Організація акції 

«Подаруй книгу 

бібліотеці»  з 

нагоди 

відзначення 

Міжнародного 

дня дарування 

книги. 

Планування 

вечору 

відпочинку для 

старшокласників 

до Дня Святого 

Валентина. 

Засідання 

учнівського 

самоврядування. 

Планування 

свята 8 березня. 

 

Б 

е 

р 

е 

з 

е 

Індивідуальн

а робота з 

учнями, що 

навчаються 

на 

початковому 

рівні. 

Рейд-

перевірка 

Проведення 

святкової 

програми до 

Дня 8 березня. 

Організація і 

проведення 

Дня гумору. 

 Організація 

шкільної 

виставки 

малюнків 

«Мамині очі» 

та виставки 

поробок до 

Міжнародного 

жіночого дня. 

Проведення 

Рейд «Урок», 

«Діловий 

стиль». 

Рейд-перевірка 

зовнішнього 

вигляду учнів. 

Рейд-перевірка 

класних кімнат. 

Засідання 

Організація 

чергування учнів 

по школі, 

їдальні, класних 

кімнатах. 

Контроль за 

санітарним 

станом у класах. 

Організація 

Засідання 

учнівського 

самоврядування. 

Участь у 

проведенні ради 

профілактики. 

 

 



н 

ь 

щоденників. 

Допомога у 

проведенні 

тижня 

вшанування 

пам’яті                

Т.Г. 

Шевченка. 

інформаційних 

дайджестів до 

Всесвітнього 

дня боротьби із 

захворюванням 

на туберкульоз. 

Організація 

фотовиставки, 

акції 

«Первоцвіти». 

учнівської ради 

профілактики. 

контролю за 

пришкільною 

територією. 

Рейди-перевірки 

шкільних 

підручників. 

 

К 

в 

і 

т 

е 

н 

ь 

Контроль за 

результатами 

навчальних 

досягнень 

учнів. 

Рейд-

перевірка 

виконання 

учнями 

письмових 

домашніх 

завдань. 

Організація та 

проведення 

Дня гумору. 

Організація 

заходів до Дня 

авіації та 

космонавтики. 

Організація 

заходів до дня 

Чорнобильсько

ї катастрофи. 

Організація 

заходів до 

Всесвітнього 

дня здоров’я 

«Твоє 

майбутнє у 

твоїх руках» . 

Організація та 

проведення 

родинно-

класних 

спортивних 

свят «Тато, 

мама і я - 

спортивна 

сім'я». 

Спортивні ігри 

на свіжому 

повітрі. 

Проведення 

заходів до 

Великодня. 

Виставка 

малюнків до 

Дня авіації та 

космонавтики. 

Проведення 

інформаційних 

дайджестів 

«Шануймо 

природу усюди 

і завжди». 

Виставка 

малюнків на 

екологічні теми 

«Майбутнє лісу 

у твоїх руках». 

Виставка 

пасхальних 

сувенірів 

«Возродися, 

писанко, 

воістину 

Рейд «Урок», 

«Діловий 

стиль». 

Рейд-перевірка 

зовнішнього 

вигляду учнів. 

Рейд-перевірка 

класних кімнат. 

Засідання 

учнівської ради 

профілактики. 

 

Контроль за 

санітарним 

станом у класах. 

Участь в акції 

«Чиста Україна 

– чиста земля». 

Участь в акції 

«Турбота». 

Засідання 

учнівського 

самоврядування. 

Участь у 

проведенні ради 

профілактики. 

 

 



возродись!». 

 

Т 

р 

а 

в 

е 

н 

ь 

 

Індивідуальн

а робота з 

учнями, що 

навчаються 

на 

початковому 

рівні. 

Звіт про 

навчальні 

досягнення 

учнів. 

Звіт про 

роботу 

міністерства 

за рік. 

Участь у 

заходах, 

присвячених 

відзначенню  

закінчення  

Другої Світової 

війни.  

Організація та 

проведення 

святкової 

програми до 

Дня Матері. 

Підготовка до 

загальношкільн

ої урочистої 

лінійки 

«Останній 

дзвінок». 

Звіт про роботу 

міністерства за 

рік. 

Спортивні 

естафети на 

свіжому 

повітрі. 

Звіт про роботу 

міністерства за 

рік. 

Виставка 

малюнків та 

листівок «День 

Пам’яті та 

примирення». 

Проведення 

інформаційних 

дайджестів 

«Здорові 

звички – 

здоровий 

спосіб життя». 

Виставка 

листівок до 

Дня 

вишиванки. 

Звіт про роботу 

міністерства за 

рік. 

Рейд «Урок», 

«Діловий 

стиль». 

Рейд-перевірка 

зовнішнього 

вигляду учнів. 

Рейд-перевірка 

класних кімнат. 

Контроль за 

санітарним 

станом 

підручників. 

Засідання 

учнівської ради 

профілактики. 

Звіт про роботу 

міністерства за 

рік. 

Контроль за 

санітарним 

станом у класах. 

Організація 

контролю за 

пришкільною 

територією. 

Участь в акції  

«З добрим 

ранком, 

ветеране!», 

«Ветеран живе 

поруч». 

Організація 

акцій «Парад 

квітів біля 

школи»  або 

«Подаруй 

петунію школі». 

Звіт про роботу 

міністерства за 

рік. 

Засідання 

учнівського 

самоврядування. 

Планування 

свята останнього 

дзвоника 

«Дзвони ж нам 

звонику». 

Засідання 

учнівського 

самоврядування. 

Підсумки роботи 

за рік. 

 

 

 


