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I засідання (вересень 2020 р.)

  

1.Основні завдання учнівського самоврядування на 2020-2021 н. Р.
 2.Розподіл доручень.
 3.Затвердження плану роботи на I семестр.
 4.Участь у проведенні Тижнів протидії булінгу і толерантності.

  

6.Підготовка до святкування Дня вчителя у школі.

  

7. Проведення рейдів «Урок», «Зовнішній вигляд».

  

II засідання (жовтень 2020 р.)

  

1.Виховання дисципліни і культури школярів. Роль чергових по школі. Правила
внутрішньошкільного розпорядку та правил для учнів.
2.ÂÂÂ Підготовка та проведення заходів до Дня захисника України.
3. Участь у проведенні Благодійного ярмарку.

  

4. Школа самовиховання «Особистість і колектив».

  

5. Рейди «Дисципліна і культура» у рамках Тижня морально – етичного виховання.

  

IІІ засідання (листопад 2020 р.)

  

1. Стан виконання доручень учнями школи.
 2. Підготовка та проведення заходів до Дня прав дитини.
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 3. Підготовка і участь в акції «Діти – дітям. Дитяча турбота» (шефська допомога).
 4. Про проведення профілактичної роботи проти тютюнопаління.

  

5. Бесіда «Бути лідером»

  

 6. Організація конкурсних програм для учнів початкових та середніх класів, вечорів
відпочинку для старшокласників.

      

ІV засідання (грудень 2020 р.)

  

1. Організація акції «Повір у себе» (робота з дітьми – інвалідами)

  

2. Організація та проведення Дня святого Миколая, новорічних ранків та вечорів.
Допомога молодшим школярам у підготовці до свят.
3. Підведення підсумків роботи учнівського самоврядування за І семестр.

  

V засідання учнівського активу і Ради з профілактики правопорушень (грудень
2020 р.)

  

Диспут «Конфлікти і способи їх вирішення»

  

VІ засідання (січень 2021 р.)

  

1. Затвердження плану роботи на IІ семестр.
 2. Проведення флешмобу «Обійми мене»
 3. Організація та проведення заходів на зимових канікулах (за планом)
 4. Участь у відзначенні Дня Соборності України.
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5. Участь у підготовці та проведенні акції «16 днів проти насильства»

  

VIІ засідання (лютий 2021 р.)

  

1. Організація заходів до Дня Св. Валентина.
 2. Підготовка до фольклорного свята Стрітення.
 3.Виховання дисципліни і культури школярів.

  

4. Дискусія «Чи кожен може бути успішним»
 5. Організація і проведення Тижня дитячих мрій та добрих справ.

  

6. Підготовка інформаційного матеріалу «Безпечний інтернет»

  

VІIІ засідання (березень 2021 р.)

  

1. Стан виконання черговими учнями своїх обов’язків.
 2. Підготовка до святкування Міжнародного жіночого дня.
 3. Трудова акція «Діти – дітям: дитяча турбота» (шефська допомога)
4. Рейди «Дисципліна і культура»

  

5. Участь у годині спілкування «Умій бути вдячним»ÂÂ (з важковиховуваними учнями)

  

IX засідання (квітень 2021 р.)

  

1. Організація і проведення Олімпійського тижня.
 2. Підготовка та проведення майстер – класів ввічливості та хороших манер.
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 3. Відеолекторій «Відповідальність – найкращий путівник у житті»

  

4. Проведення рейдів «Урок»

  

5. Участь у підготовці і проведенні Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності.

  

X засідання (травень 2021 р.)

  

1. Організація привітання жителів селища до Дня Перемоги.
2. Організація і проведення Дня вишиванки.

  

3. Участь у підготовці та проведенні свята Останнього дзвоника для учнів1-10 класів.

  

4. Рейд «Відмовимось від шкідливої звички» (до Міжнародного дня боротьби з
тютюнопалінням)
 5. Участь у підготовці та проведенні підсумкової лінійки учнівського самоврядування
«Гордість школи».
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