
 

План роботи учнівського самоврядування   
 

на 2021 – 2022  навчальний рік 

№ 

з/п 
Завдання і зміст діяльності Дата проведення Відповідальні 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

1. 

День Знань  «Відчиняй нам, школо, двері» 

Екскурсія по школі для учнів 1 класів «Школа - мій рідний 

дім, мені затишно в нім» 

01.09 
 

Центр «Дозвілля» 

2. 
Рейди: «Чистота учнів», «Поведінка на перерві», «Чергування 

в класах» 03.03 Центр «Дисципліни та порядку»  

3. Вести  боротьбу з пропусками  уроків  та запізненнями Впродовж року Центр  «Знання» 

4. 
Організовувати  допомогу  учням,  які опинилися в СЖО 

Благодійна акція: «Урок» (збір канцелярского приладдя) 
Вересень  

Центр  «Знання» 

 

5. 
Круглий стіл по плануванню роботи учнівського 

самоврядування «пропонуй і роби» 
Вересень  Учнівська рада 



6. 
Заходи до Міжнародного дня грамотності  

Вікторина : «Розмовляй українською правильно» 
08.09. 

Центр  «Знання» 

 

7. 

 

Спортивно-масові заходи до Дня фізичної культури і спорту. 10.09. Центр  «Здоров ҆я» 

8. 
Залучати учнів до участі в шкільних та позакласних заходах. 

Впродовж року 
Центр  

«Дозвілля» 

9. 

До Всесвітнього Дня Миру: 

участь у флешмобі «Голуб Миру» 20.09. 

Центр 

«Дозвілля» 

10. 
Засідання учнівського самоврядування  “Учнівське 

самоврядування: проблеми і перспективи”. 
24.09 

Голова учнівської ради 

Учнівська рада 

11. 

Заходи з відзначення Дня партизанської слави та річниці 

партизанського руху в Україні у період Другої світової війни 

1939-1945 рр.(22 вересня) . 
22.09. 

Центр  

«Національно-патріотичного 
виховання» 

12. 
Акція «Подаруй, бібліотеці книгу!» до Всеукраїнського дня 

бібліотек. 

30.09. Центр  

«Знання» 

13. 
Випуск шкільної газети, збір інформації для шкільного сайту 

та сторінки у Фейсбук. 

Кінець місяця 
Прес-центр 

14. 
Інтернет-челенджі, конкурси, згідно календаря святкових 

днів.  

Протягом місяця 
Учнівське самоврядування 



 

ЖОВТЕНЬ 

15. 

 

Перевірка зовнішнього вигляду учнів. 
Протягом місяця  Центр «Дисципліни і порядку» 

16. 
Акція «Милосердя» до Міжнародного дня людей похилого 

віку,  згідно вимог дотримання карантинних обмежень. 

01.10. Центр  

«Суспільно-корисних справ» 

17. 

Допомога у організації проведення    відпочинку   учнів на 

перервах,  згідно вимог дотримання карантинних обмежень у 

закладах освіти. 

Постійно 
Центр  

«Дозвілля» 

18. 

Святкування Дня працівника освіти: 

- Відео - привітання вчителів та працівників школи «Зі 

святом вас, вчителі»; 

- привітання вчителів-пенсіонерів «Вчитель не повинен 

бути самотнім»; 

День учнівського самоврядування. 

05.10 

 

Прес-центр  

 

Центр  

«Дозвілля» 

19. 
Виставка дитячих малюнків для 1-4 класів «Чарівні фарби» до  

Дня художника. 
11.10 

Прес-центр 

 

20. 

До Дня українського козацтва: 

- Челендж малюнків «Степ і воля – козацька доля»; 

-   Вікторина «Славні  часи козаччини» 

13.10 
«Прес –  Центр» 

 Центр «Національно-
патріотичного виховання» 



21. 
 

Відео – челендж до Всесвітнього Дня здорового харчування 
25.10 

Центр   

«Здоров ҆я» 

22. 
 

Участь  в  загальношкільних  святах  та змаганнях. 
Впродовж року 

Центр  

 «Дозвілля» 

23. 
Пропаганда здорового способу життя. 

Впродовж року 
Центр  

«Суспільно – корисних справ» 

24. 

Випуск шкільної газети, збір інформації для шкільного сайту 

та сторінки у Фейсбук. 

Кінець місяця 

Прес-центр 

25. 

Засідання учнівського самоврядування   

Кінець місяця 
Голова учнівської ради 

Учнівська рада 

26. Інтернет-челенджі, конкурси, згідно календаря святкових 

днів. Протягом місяця 

Учнівське самоврядування  

 
ЛИСТОПАД 

26. 

 

Рейд «Сучасний школяр». 

Перевірка зовнішнього вигляду учнів. 

Протягом місяця 

Центр  

«Дисципліни та порядку» 

 



27. 

 

До Дня української писемності та мови: «Цікаві сторінки 

української писемності» 

09.11 
Центр  

«Знання» 

28.  

   

Заходи щодо відзначення Міжнародного дня толерантності   

16.11 Центр  

«Дисципліни та порядку» 

Центр  

«Дозвілля» 

29. 

 

Акція «16 днів проти насильства» до Європейського дня 

захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 

насильства . 

15.11 
Центр  

«Суспільно – корисних справ» 

30. 

Заходи «В єдності сила народу»  до Дня Гідності та Свободи. 22.11 Центр  

«Національно-патріотичного 
виховання» 

31. 

Профілактичні заходи «Шкідливі звички» до Дня відмови від 

паління. Анкетування. 

23.11. Центр  

«Здоров'я» 

Психолог 

32. 
Уроки пам’яті «На колінах стою перед вами – сповідаю 

жалобу свою» до  Дня пам’яті жертв голодоморів 

23.11 Центр  

«Суспільно – корисних справ» 

33. 
Тиждень правових знань. 22.11 – 26.11 Центр  

 «Знання» 



34. 
Випуск шкільної газети, збір інформації для шкільного сайту 

та сторінки у Фейсбук. 

Кінець місяця 
Прес-центр 

35. 
Засідання учнівського самоврядування   

Кінець місяця 
Голова учнівської ради 

Учнівська рада 

36. 
Інтернет-челенджі, конкурси, згідно календаря святкових 

днів. 
Протягом місяця 

Учнівське самоврядування  

ГРУДЕНЬ 

37. 
Заходи  «Хто попереджений – той захищений» до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 

01.12 

 
Центр 

«Дозвілля» 

38. 

 

Благодійна акція «Твори добро, бо ти – людина» до 

Міжнародного дня інвалідів. 

 

01.12 

Центр  

«Суспільно – корисних справ» 

39. 
День волонтера 06.12 Центр  

«Суспільно-корисних справ» 

40. 
Інтернет-челенджі, конкурси, згідно календаря святкових 

днів. Протягом місяця 
Учнівське самоврядування  

41.  

Патріотичні заходи «Українським збройним силам слава нині 

і повік!» до Дня Збройних Сил України . 

06.12 

 

Центр  

«Національно-патріотичного 
виховання» 



42. 

 

Акція пам’яті «Твій біль,Україно, Чорнобиль» до  Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС (14 грудня) 

 

14.12 

 
Центр  

«Дозвілля» 

43. 
Новорічні святкування, згідно дотримання карантинних 

вимог. 

20.12. – 24.12 Центр  

«Дозвілля» 

44. 
Випуск шкільної газети, збір інформації для шкільного сайту 

та сторінки у Фейсбук. 

Кінець місяця 
Прес-центр 

45. 
 

Засідання учнівського самоврядування   
Кінець місяця 

Голова учнівської ради 

Учнівська рада 

 
СІЧЕНЬ 

46. 
Патріотичний флешмоб  до Дня СоборностіУкраїни, згідно 

дотримання карантинних вимог. 

21.01 Центр 

«Дозвілля» 

47. 
Інформаційний дайджест «Свіча Голокосту не згасне »  до 

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (27 січня). 

 

27.01 

 

Центр  

«Дозвілля» 

48. 

Загальношкільний рейд «Скажімо  «Ні» запізненням » 27.01 Центр 

«Дисципліни та порядку» 

Учнівське самоврядування  



49. 
 

Перевірка сан. стану класних кімнат. 

 

Щоденно протягом 

року 

Центр «Здоров̓я» 

50. 

 

Інтернет-челенджі, конкурси, згідно календаря святкових 

днів. 

Протягом місяця 

 

Учнівське самоврядування  

51. 

Заходи "Трагедія Крут: крізь призму минулого і сучасного"до 

Дня пам’яті Героїв Крут , згідно дотримання карантинних 

вимог. 

28.01 
Центр  

«Суспільно – корисних справ» 

52. 
Випуск шкільної газети, збір інформації для шкільного сайту 

та сторінки у Фейсбук. 

Кінець місяця 
Прес-центр 

53. 
Засідання учнівського самоврядування   

Кінець місяця 
Голова учнівської ради 

Учнівська рада 

 
ЛЮТИЙ 

54. 
Заходи “Разом для найкращого Інтернету”до Дня безпечного 

Інтернету. 

10.02 
  «Прес –  Центр» 

55. 

 

Заходи «Локальні конфлікти, причини їх виникнення»   до  

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав. 

 

14.02 Центр  

«Дозвілля» 



56. 

 

День святого Валентина. 

 

 

14.02 Центр  

«Дозвілля» 

57. 

Патріотичні заходи «Небесна сотня у наших серцях» до Дня 

вшанування подвигів учасників Революції гідності й 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

21.02 Центр  

«Національно-патріотичного 
виховання» 

58. 
Заходи до Міжнародного дня рідної мови. 21.02  

  «Прес –  Центр» 

59. 
Випуск шкільної газети, збір інформації для шкільного сайту 

та сторінки у Фейсбук. 

Кінець місяця 
Прес-центр 

60. 

 

Інтернет-челенджі, конкурси, згідно календаря святкових 

днів. 

Протягом місяця 

 

Учнівське самоврядування  

61. 
Засідання учнівського самоврядування   

Кінець місяця 
Голова учнівської ради 

Учнівська рада 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

62. 
Заходи до Міжнародного жіночого дня. 

Святкове відео-привітання «Зі святом вас, любі жінки» 

07.03 

 
Центр  

«Дозвілля» 



63. 

 

Заходи до Шевченківських днів. 

 

09.03 

Центр 

 «Дозвілля» 

Центр 

«Знання» 

64. 

 

Інтернет-челенджі, конкурси, згідно календаря святкових 

днів. 

Протягом місяця 

 

Учнівське самоврядування  

65. 
Заходи до  Всесвітнього дня поезії . 18.03 

  «Прес –  Центр» 

66. 
Відео-поради: «Як вберегти природу та довкілля»  

До Всесвітнього Дня Землі. 

18.03 Центр 

«Дозвілля» 

67. 
Випуск шкільної газети, збір інформації для шкільного сайту 

та сторінки у Фейсбук. 

Кінець місяця 
Прес-центр 

68.  
Засідання учнівського самоврядування   

Кінець місяця 
Голова учнівської ради 

Учнівська рада 

 
КВІТЕНЬ 



69. 

 

Заходи до Міжнародного дня птахів. 

Акція: «Підгодуємо птахів  -  наших друзів» 

 

01.04 Центр 

«Суспільно – корисних справ» 

70. 
Заходи до Міжнародного дня дитячої книги. 

Акція: «Книжкова лікарня» 

04.04  Центр 

«Суспільно – корисних справ» 

71. 
Тиждень стилю або кольоровий тиждень. 11.04 – 15.04 Центр 

«Дозвілля» 

72. 
Тиждень пожежної безпеки 

Конкурс агітстінівок «Від пожежі захистись!» 

04.04 - 08.04 
Прес-центр 

73. 

 Операція ЧП (чистота та порядок) 

(упорядкування  пам’ятників,  тетиротії школи). 

11.04 Центр  

«Національно – патріотичного 
виховання» 

 

74. 

Спортивні змагання до Всесвітнього дня здоров’я. 

Відео-челенд: «Моє спортивнее дозвілля!» 

 

07.04 

Центр  

«Дозвілля» 

75. 

Заходи до Дня пожежної охорони. 

Виступ агітбригади ДЮП для початкових класів : «Правила 

пожежні знати, щоб в біду не потрапляти!» 

18.04 
Центр  

«Суспільно – корисних справ» 



76. 
 

Заходи до Дня довкілля . 

 

15.04 
Центр  

«Дозвілля» 

77. 
До Міжнародного дня Землі. 

Відео-челендж : «Врятуємо природу» 

21.04 Центр  

«Суспільно – корисних справ» 

78. 

Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних 

аварій та катастроф та річниці Чорнобильської трагедії (26 

квітня). Акція: «Ми пам’ятаємо…» 

26.04 

 
Центр  

«Дозвілля» 

79. 
Випуск шкільної газети, збір інформації для шкільного сайту 

та сторінки у Фейсбук. 

Кінець місяця 
Прес-центр 

80.  

 

Інтернет-челенджі, конкурси, згідно календаря святкових 

днів. 

Протягом місяця 

 

Учнівське самоврядування  

81. 
Засідання учнівського самоврядування   

Кінець місяця 
Голова учнівської ради 

Учнівська рада 

ТРАВЕНЬ  

82. 

До Дня пам’яті та примирення (8 травня) та річниці Перемоги 

над нацизмом у Європі (9 травня). 

Акція: «Мак пам'яті» 

06.05 
Центр  

«Дозвілля» 



83. 

 

Заходи до Дня Європи. 

Флешмоб: «Європа і Україна – одна міцна родина!» 

 

20.05 Центр 

 «Дозвілля» 

84. 
Заходи до Дня матері . 

Фото-конкурс: «Мама і я» 

08.05 Центр  

«Дозвілля» 

85. 

FAMELY FEST до  Всесвітнього дня родини  
Фото-челендж: «Родина у світлинах» 

13.05 Центр  

«Дозвілля» 

86. 

 

Інтернет-челенджі, конкурси, згідно календаря святкових 

днів. 

Протягом місяця 

 

Учнівське самоврядування  

87. 

Заходи до Міжнародного дня музеїв. 
Відео-подорож шкільним музеєм. 

18.05 
«Прес - центр» 

88. 

Флешмоб до Дня Вишиванки : «Вишиванка – це модно!» 19.05 
Центр «Дозвілля»  

89. 
Випуск тематичних стіннівок «Школо, прощавай, нас не 

забувай!» 

25.05 
«Прес – центр» 

90. 
Свято Останнього дзвоника 30.05 Центр  

«Дозвілля» 



91. 

 

Допомога у підготовці до Випускного вечора. 
Протягом  

Квітня - травня 

Центр  

«Дозвілля» 

92.  

Випуск шкільної газети, збір інформації для шкільного сайту 

та сторінки у Фейсбук. 

Кінець місяця 

Прес-центр 

93. Засідання учнівського самоврядування   Кінець місяця Учнівська рада 

94. 

Організація естетичного оформлення школи, актового залу 
до свят. 

Впродовж року 

(згідно плану) 

Центр  

«Дозвілля» 

95. 

Вшановувати пам'ять  ветераніів війни, 

учасників АТО, чорнобильців (покладання квітів до 

пам’ятних знаків загиблим воїнів, відвідувати могили 

загиблих воїнів, покладання квітів.). 

Впродовж року 

(згідно плану) 

Центр  

«Суспільно – корисних справ» 

96. 

Допомагати ветеранам праці, учасникам  війни, учасникам 
АТО та їхнім сім’ям, здійснювати акції «Милосердя» людям, 
які потребують допомоги Впродовж року 

Центр 

«Суспільно – корисних справ» 

97. 

 

Організовувати виставки стіннівок та малюнків, присвячених 
видатним датам календаря, робити фотозвіти проведених 
позакласних заходів на сайт школи: 

 

Впродовж року 

(згідно плану) 

«Прес –  Центр» і 

Центр  

«Дозвілля» 



98. 

 

Оновлювати стенд «Це цікаво знати!» та «Учнівське 

самоврядування інформує» 

Впродовж року  «Прес –Центр» 

99. 
Висвітлювати події шкільного життя на сайті школи. 

Щотижня  «Прес –Центр» 

100. 
Допомога старшим черговим у організації чергування по 
школі. Впродовж року 

Центр  

«Дисципліни і порядку» 

101. 

Звітувати на засіданнях учнівської ради. 

 Один раз на місяць Голови центрів  

 


