
                                                                                                         
План роботи органів УС на 2020-2021 н.р. 

 

№з

/п 

Завдання і зміст діяльності Дата проведення  Відповідаль

ні  

1 Вести боротьбу з пропусками уроків та 

спізненнями 

Впродовж року Міністерство 

освіти 

2 Організовувати допомогу учням, яким 

складно з навчанням 

Впродовж року Міністерство 

освіти 

3 Проводити рейди по перевірці готовності 

учнів до уроків (щоденник, виконання 

домашнього завдання, присутність і 

збереження підручників) 

Впродовж року Міністерство 

освіти 

4 Залучати учнів до участі в шкільних та 

районних олімпіадах 

Впродовж року Міністерство 

освіти 

5 Залучати учнів до участі в конкурсах, 

інтелектуальних іграх 

Впродовж року Міністерство 

освіти 

6 Рей «Урок» з метою дотримання учнями 

санітарно-гігієнічних норм 

2 рази на семестр Міністерство 

освіти 

7 Залучати учнів до спортивних гуртків, 

секцій 

Вересень 2020 р. Міністерство 

охорони 

здоров’я і 

спорту 

8 Участь у тижні дитячої та юнацької 

книги 

    Жовтень  2020 р. Міністерство 

освіти 

9 Проведення активного відпочинку на 

перервах 

Впродовж року Міністерство 

охорони 

здоров’я і 

спорту 

10 Участь у проведенні Днів здоров’я  Вересень 2020 р., 

травень 2021 р. 

Міністерство 

охорони 

здоров’я і 

спорту 

11 Участь в загальношкільних святах та 

змаганнях 

Впродовж року Міністерство 

охорони 

здоров’я і 

спорту 



12 Пропаганда здорового способу життя  Впродовж року Міністерство 

охорони 

здоров’я і 

спорту 

13 Вести облік і контроль за 

правопорушеннями та учнями, 

схильними до правопорушень. 

Заслуховувати учнів-правопорушників на 

засіданні ради з профілактики 

правопорушень та на раді учнівського 

самоврядування  

Впродовж року Міністерство 

внутрішніх 

справ 

14 Вести облік відвідування учнями школи Впродовж року 

 

 

Міністерство 

внутрішніх 

справ 

15 Залучати учнів-правопорушників до 

суспільно-корисної праці, участі  в 

гуртках 

Впродовж року Міністерство 

внутрішніх 

справ 

16 Організація чергування на шкільних 

вечорах 

Впродовж року Міністерство 

внутрішніх 

справ 

17 Участь у місячнику правового виховання Грудень 2020 р. Міністерство 

внутрішніх 

справ 

18 Бесіди на антиалкогольну, 

антинікотинову пропаганду, про СНІД та 

наркотики 

Впродовж року Міністерство 

внутрішніх 

справ 

19 Забезпечувати явку учнів на засіданнях 

ради профілактики правопорушень 

Впродовж року Міністерство 

внутрішніх 

справ 

20 Організовувати загальношкільні вечори, 

свята, благодійні армарки: 

- Свято до Дня вчителя. День 

самоврядування; 

- Вечір для 5-8 класів;  

- Осінній бал.  

- Новорічні ранки; 

- Розколяда; 

- Свято до дня Матері 

 

 

     02.10.2020р. 

 

Жовтень 2020 р. 

Листопад 2020 р.. 

28-29.12.2020р. 

Січень 2021 р. 

Травень 2021 р. 

Міністерство 

культури і 

дозвілля 

21 Проводити анкетування серед учнів щодо 

організації  дозвілля та позакласних 

Впродовж року Міністерство 

культури і 



заходів, зайнятості у гуртках дозвілля 

22 Організація естетичного оформлення 

школи, актового залу до свят 

Впродовж року Міністерство 

культури і 

дозвілля 

 Вести списки учасників бойових дій у 

роки війни, перестарілих, воїнів УПА, 

учасників АТО 

Впродовж року Міністерство 

Червоного 

Хреста 

23 Відвідувати могили загиблих воїнів, 

покладання вінків, квітів 

Впродовж року Міністерство 

Червоного 

Хреста 

24 Організовувати привітання працівникам 

школи зі святами  

Впродовж року Міністерство 

Червоного 

Хреста 

25 Допомагати одиноким перестарілим 

людям села, ветеранам праці, учасникам 

війни, учасникам АТО та їхнім сім’ям, 

здійснювати акції «Милосердя» людям, 

які потребують допомоги 

Впродовж року Міністерство 

Червоного 

Хреста 

26 Здійснювати акції «Милосердя» людям, 

які потребують допомоги 

Впродовж року Міністерство 

Червоного 

Хреста 

27 Проводити збір коштів на виховні заходи 

(свята, конкурси). 

Впродовж року Міністерство 

фінансів 

28 Здійснювати збір коштів в рамках 

благодійності 

Впродовж року Міністерство 

фінансів 

29 Розповсюджувати білети та лотереї Впродовж року Міністерство 

фінансів 

30 Звітувати про стан каси на засіданнях 

ради 

Впродовж року Міністерство 

фінансів 

31 Організовувати виставки стіннівок та 

малюнків, присвячених видатним датам 

календаря: 

 День Вчителя, день учнівського 

самоврядування; 

 Лінійка слави до річниці УПА; 

 Година-реквієм Голодомору; 

 День Збройних Сил України; 

 Новорічні свята; 

Впродовж року Міністерство 

інформації 



 

 День Соборності; 

 День Героїв Крут; 

 День Героїв Майдану; 

 День святого Валентина; 

 Свято 8 Березня; 

 День народження Л. Українки, Л. 

Костенко, Т. Шевченка; 

 День сміху; 

 Лінійка пам’яті «Чорний 

Чорнобиля дим» 

 Лінійка слави до Днів пам’яті та   

примирення і  перемоги; 

 Виставки малюнків до шкільних 

свят. 

 

32 Оновлювати стенд «Цікава інформація» Впродовж року Міністерство 

інформації 

33 Висвітлювати події шкільного життя на 

сайті школи 

Щомісяця  Міністерство 

інформації 

34 Організація чергування по школі Впродовж року Міністерство 

чистоти і 

порядку 

35 Залучення учнів до озеленення класів Вересень 2020 р. Міністерство 

чистоти і 

порядку 

36 Естетичне оформлення класних кімнат та 

кабінетів 

Вересень 2020 р. Міністерство 

чистоти і 

порядку 

37 Залучення учнів до проведення 

благоустрою шкільної території, 

пам’ятних місць села 

Впродовж року Міністерство 

чистоти і 

порядку 

38 Рейд «Урок» з метою дотримання 

санітарно-гігієнічних норм, відповідного 

зовнішнього вигляду учнів, збереження 

шкільного майна 

2 рази на семестр Міністерство 

чистоти і 

порядку 

39 Звітувати про чергування та підсумки 

проведених Тижнів та заходів 

Щотижня Міністерство 

чистоти і 

порядку 


