
 

«Затверджено»                                                                        

Директор  

_________Л.О.Куценко 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

 учнівського самоврядування 

 «Федерація Вільних Міст» 

Музичанської ЗОШ І-ІІІст. 
на І семестр 2017-2018 навчального року 

 
№ ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН ВІДПОВІДАЛЬНІ 

1 

Підготовка і проведення  

свята «Все починається із 

першого дзвінка!»  

01.09.17 

Міністерство Культури, 

педагог-організатор 

2. 

Організаційні збори 

учнівських колективів 

(вибори активу класу) 

04.09.17 

Президент школи, класні 

керівники 

3 

Засідання кабінету міністрів 

Федерації Вільних Міст. 

Вибори членів учнівського 

самоврядування. 

08.09.17 

Педагог-організатор, 

Президент школи 

4 

Провести засідання 

учнівського самоврядування  

щодо питання затвердження 

плану роботи на 2016-2017 

н.р. 

 

Вересень 

 

Педагог-організатор 

5 
Координувати роботу всіх 

міністерств. 
Вересень 

Педагог-організатор 

6 

Взяти участь у шкільних 

змаганнях присвячених Дню 

фізкультури та спорту 

 

Вересень 

Вчитель фізичної 

культури; 

Міністр фізкультури та 

спорту 

7 

Операція озеленення класів  

«Створи собі красу і 

затишок» 

Вересень 

Міністерство екології 

8 

Випустити шкільну газету 

«Шкільний Калейдоскоп» за 

вересень 

Вересень 

Міністерство преси та  

інформації 

9 Рейд. «Спізнення» . Протягом Міністерство  



року правопорядку та 

дисципліни 

10 

Проведення шкільної 

благодійної акції Армія — з 

народом! Народ — зі своїм 

військом!(виготовлення 

маскувальних сіток) 

Протягом 

року 

Міністерство 

соціального захисту 

11 
Анкетування «Що нам 

заважає вчитися?» 
Вересень 

Міністерство освіти 

12 

Акція «Живи, книго!». Рейд – 

перевірка шкільних 

підручників 

18.09.-

22.09. 

Міністерство преси та 

інформації, бібліотекар 

школи 

13 

Засідання Кабінету міністрів 

Федерації Вільних Міст  по 

вирішенню питання 

організації випуску газети 

«Шкільний калейдоскоп». 

15.09.17 Міністерство преси та 

інформації 

16 

Виставка-конкурс на кращу 

аплікацію із природного 

матеріалу «Осінній 

вернісаж». 

15.09.17 

Міністерство культури, 

президент 

17 
Презентація класних 

колективів 5-х класів 22.09.17 
Міністерство культури, 

президент 

18 

Вечір для старшокласників 

«Музичі шукають 

таланти…».  
  22.09.17 

Міністерство Культури, 

педагог-організатор 

19 
Тиждень по впорядкуванню 

території школи. 
25.09.-

29.09. 

Міністерство екології 

20 

Святковий концерт до Дня 

працівника освіти «Не 

забувайте вчителів». 
29.09.17 

Педагог-організатор, всі 

міністерства 

21 

Акція «Милосердя» до 

Міжнародного дня людей 

похилого віку та  (надання 

допомоги пенсіонерам, 

хворим та самотнім людям). 

02.10.-06.10 

Міністерство 

соціального захисту 



22 

До Всеукраїнського дня 

бібліотек 

загально шкільна 

акція «Подаруй бібліотеці 

книжку». 

жовтень 

Міністерство преси та 

інформації 

23 

 Засідання Міністерства 

освіти з питань відвідування, 

навчання та дозвілля учнів. 
06.10.17 

Педагог-організатор, 

Президент школи, 

Міністр освіти 

24 

Акція: «Подаруй посмішку» 

до Всесвітнього Дня  

посмішки 
06.10.17 

 

Міністр культури 

25 
 «Козацькі фестини» (5кл.) до 

Дня українського козацтва 
16.10.17 

міністерство культури, 

міністерство спорту 

26 

Співпрацювати з учителями 

щодо покращення дисципліни 

учнів на перервах, 

дотримання чистоти і порядку 

в класних приміщеннях, 

участі в шкільних та 

позашкільних заходах. 

 

 

Жовтень 

 

 

Всі міністерства 

27 

Вечір для старшокласників  

«Посвята в старшокласники».  20.10. 16  

Педагог-організатор, 

Президент школи, 

Міністерство культури 

26 

Тиждень 

 «Закон і ми».  

 
23.10.- 

27.10. 

Міністерство преси та 

інформації, міністерство  

правопорядку та 

дисципліни, 

Президент школи 

27 Благоустрій території школи 23.10-27.10 Міністерство екології 

28 

Випустити шкільну газету 

«Шкільний калейдоскоп» за 

жовтень 

Жовтень 

Міністерство Преси та 

інформації 

29 

Проводити рейди-перевірки 

відвідування учнями уроків, 

санітарно-гігієнічного стану 

класних приміщень, 

проводити контроль за якістю 

чергування чергових класів. 

 

Листопад 

Міністерство 

правопорядку та 

дисципліни 

30 
Конкурс плакатів, 

присвячених здоровому 

06.11.- 

10.11 

Міністерство преси та 

інформації 



способу життя. 

31 
Міжнародний день КВК.  

08.11.17 
Педагог-організатор, 

Міністр культури 

32 

Засідання учнівського 

самоврядування щодо питань 

правопорушень шкільної 

поведінки 

10.11.17 

Міністерство 

правопорядку та 

дисципліни, Президент 

школи 

33 

Тиждень толерантності. 

Виставка плакатів «Будьмо 

толерантними». 

13.11. - 

17.11. 

Міністерство преси та 

інформації 

34 
День дитини. 

 
20.11.17 

Міністр по роботі з 

молодшими школярами 

35 

Міні-міс та міні-містер школи 

(1-4кл.) 24.11.17 

Міністр по роботі з 

молодшими школярами, 

Міністр культури 

36 

Вечір для старшокласників  

« Осінній бал». 
24.11.17 

Міністерство культури 

37 

Провести урочистий захід 

присвячений вшануванню 

жертв голодомору. 

Всеукраїнска акція  

«Засвіти свічку» 

Листопад 

Міністерство Культури  

38 

Випустити шкільну газету 

«Шкільний калейдоскоп» за 

листопад 

Листопад 

Міністерство преси та  

інформації 

39 

Операція-рейд  

“Чистий клас” Протягом 

року 

Міністерство екології, 

Міністерство 

правопорядку та 

дисципліни  

40 

Засідання круглого столу 

«Причини та наслідки». 

 

01.12.17 

Міністерство 

правопорядку та 

дисципліни 

41 

Засідання учнівського 

самоврядування з питань 

дозвілля учнів 

 

08.12.17 

Педагог-організатор, 

Президент школи 

42 
Виставка плакатів  до 

Всесвітнього дня боротьби зі 

01.12.- 

10.12. 

Міністерство преси та 

інформації 



СНІДом 

43 

05.12. – 09.12. Акція «Не 

будьмо байдужими» до 

Міжнародного дня волонтера 

(05.12.). 

04.12. – 

08.12. 

Міністерство 

соціального захисту 

 

 

 

44 

День Святого Миколая. 

Благодійна акція «Зробімо 

приємно…». Благодійний 

ярмарок. 

 

19.12. 

Міністерство по роботі з 

молодшими школярами, 

Міністерство 

соціального захисту, 

Президент школи 

45 

Сприяти активній участі 

школи в роботі гуртків, 

факультативів, предметних 

олімпіад. 

 

Грудень 

Міністерство освіти 
 

46 

Допомога зимуючим птахам –

екологічна операція 

«Встанови годівничку». 

Грудень 

Міністерство екології 

47 

Конкурс новорічних 

композицій, ялинкових 

прикрас, плакатів. 

Грудень 

Міністерство культури  

48 
Провести новорічні свята для 

учнів 1-4, 5-8, 9-11 класів. 

25.12 -

27.12. 

Всі міністерства 

49 

Випустити шкільну газету 

«Шкільний калейдоскоп» за 

грудень Грудень 

Міністерство преси та 

інформації інформації 

 

 

 

 

    

* план роботи учнівського самоврядування може корегуватись і 

доповнюватися  

 

 

 

 

 

 

 

 



«Затверджено»                                                                        

Директор  

_________Л.О.Куценко 

 

ПЛАН РОБОТИ 

 учнівського самоврядування  

«Федерація Вільних Міст» 

Музичанської ЗОШ І-ІІІст. 
на ІІ семестр 2017-2018 навчального року. 

 

№ ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІН 
ВІДПОВІДАЛЬНІ 

50. 

Тиждень протипожежної 

безпеки «Вогонь – друг чи 

ворог»(виставка плакатів, 

дискусії) 

15.01.18 - 

19.01.18 

Міністерство преси та 

інформації, педагог-

організатор, класні 

керівники та класоводи 

51 

 Засідання Кабінету Міністрів 

учнівського самоврядування 

по питанню планування роботи 

на II семестр та випуску 

шкільної газети. 

19.01.18 

Міністерство преси та 

інформації, педагог-

організатор 

52 

Випустити шкільну газету 

«Шкільний калейдоскоп» за 

січень 
січень 

Міністерство преси та 

інформації 

 

53 

 

Засідання шкільного 

самоврядування по питанню 

поведінки важковиховуваних 

учнів. 

 

02.02.18 

Міністерство 

правопорядку та 

дисципліни 

54 

Вечір зустрічі з випускниками. 

 
03.02.18 

Міністерство культури, 

педагог-організатор 

55 

День закоханих. Акція 

«Подаруй своє серце». 14.02.18 

Міністерство преси та 

інформації, міністерство 

культури 



 

56 
Вечір для старшокласників 

«Все починається з любові…» 
16.02.18 

Міністерство культури, 

педагог-організатор 

57 

Випустити шкільну газету 

«Шкільний калейдоскоп»за 

лютий 

лютий 

Міністерство преси та 

інформації 

 

58 

Засідання лідерів учнівського 

самоврядування. 

Організація святкування 

міжнародного дня Жінок, 

02.03.18 

Міністерство культури, 

педагог-організатор 

59 

Міжнародний жіночий 

день. Святковий захід 

«вклонімось жінці» 
07.03.2018 

Міністерство культури, 

педагог-організатор 

60 

Організація виховних заходів, 

присвячених пам’яті Т. Г. 

Шевченка. 

09.03.18-

10.03.18 

Міністерство освіти, 

міністерство культури 

61 

Рейд – перевірка шкільних 

підручників 13.03.18 

Міністерство 

правопорядку та 

дисципліни 

62 

Тиждень безпеки 

руху(виставка плакатів) 

 12.03.-

16.03. 

Міністерство по роботі з 

молодими школярами, 

Міністерство 

правопорядку та 

дисципліни, 

Міністерство преси та 

інформації 

63 

Випустити шкільну газету 

«Шкільний калейдоскоп»за 

березень 
березень 

Міністерство преси та 

інформації 

64 

День «маленьких каченят». 

 02.04. 

Міністерство по роботі з 

молодими школярами, 

Міністерство культури, 

педагог-організатор 

65 

Трудовий десант «Школа – 

наш дім, ми – господарі в 

ньому». 

02.04. – 

06.04. 

Міністерство екології 

67 Виставка плакатів «Чорнобиль 26.04.18- Міністерство преси та 



– біль України» 27.04.18 інформації 

68 

Засідання Кабінету Міністрів 

ФВМ по підведенню підсумків 

перед виборами 
06.04. 

Всі міністерства 

69 

Тиждень довкілля. 

 

16.04. – 

20.04. 

Міністерство екології 

70 

Випустити шкільну газету 

«Шкільний калейдоскоп»за 

квітень 
квітень 

Міністерство преси та 

інформації 

71 

Засідання Кабінету Міністрів 

про підготовку до Дня 

Примирення та Перемоги у 

ВВВ 

04.05. 

Міністерство культури 

72 

День вишиванки 

17.05.   

Міністерство по роботі з 

молодшими школярами, 

Міністерство культури, 

педагог-організатор 

73 

Родинне свято «Прощання з 

початковою школою». 18.05. 

Міністерство по роботі з 

молодшими школярами, 

класоводи 4-х класів 

74 
Свято останнього дзвоника 

25.05.17 
Педагог-організатор, 

Міністерство культури 

    

 

* план роботи учнівського самоврядування може корегуватись і 

доповнюватися  

 


