ПЛАН РОБОТИ
учнівського самоврядування
ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище»
№
з/п

Зміст роботи

7

Вибори Президента учнівського самоврядування.
Вибори ради учнівського самоврядування. Вибори Ради
гуртожитку. Складання плану роботи на рік.
Участь у проведенні «Дня здоров'я» як складової Дня ЦО.
Олімпійський урок.
Підготовка та проведення Посвяти в учні Шосткинського ВПУ.
Драйвовий стартап для першокурсників.
Конкурс «Мої перші 30 днів в училищі» для учнів І курсу.
Підготовка та проведення Дня професійно-технічної освіти
«Вітальний серпанок».
Акції доброти для всіх нужденних.

8

Підготовка та проведення місячника правової освіти, тижня права

9
10
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Свято осені «Гарбуз запрошує у гості». Дискотека.
Флешмоб - Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.
Відкриття фестивалю «Вареники-Шостка-Фест» - 2018.
Збір лідерів учнівського самоврядування Північного округу.
Робота Ради гуртожитку (дискотеки, тематичні вечори, конкурси
по секціям, кімнатам). Конкурс на кращу кімнату, секцію у
гуртожитку.
Участь в міському заході «Нумо, хлопці!». День збройних сил
України
Підготовка та проведення новорічних свят, запалювання ялинки на
території закладу. Дискотека
Підготовка та проведення предметних тижнів та тижнів професій,
«Ярмарки професій»
Фінал фестивалю «Вареники-Шостка-Фест»
Участь у Дні кар’єри
Участь у Відкритому чемпіонаті з інтелектуальних ігор
«Брейн ринг».
Уроки Мужності (зустрічі з воїнами-афганцями, учасниками АТО,
ветеранами війни).
Акція «Вітаємо з весною».
Збір лідерів учнівського самоврядування Північного округу.
Волонтерська допомога людям похилого віку, ветеранам війни та
праці, дітям-сиротам. Участь в різного роду акціях
Робота трудових десантів (прибирання територій, озеленення),
ремонтних бригад
Участь у святкуванні 9 Травня. Мітинг до Дня примирення
Свято родинної пісні.
Участь у міському заході «День захисту дітей».
Дійство «Зустрічаймо літо разом!».
Проведення зборів лідерів учнівського самоврядування, штабу
профілактики.
Підведення підсумків роботи учнівського самоврядування
за навчальний рік. Звіт Центрів про проведену роботу.
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Президент учнівського самоврядування
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